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TREBALLEM PEL NOSTRE POBLE, CONSTRUIM UNA CIUTAT DE CONVIVÈNCIA I 
INCLUSIÓ SOCIAL. 

El proper mes de maig estem cridats a renovar els equips que han de governar els 
propers 4 anys. Serà un moment en el que caldrà definir quin model de ciutat volem per 
la gent. Si volem convivència i progrés o divisió entre la gent i estancament en els 
projectes. Si volem governs i actuacions per la gent o paràlisi i ineficàcia. Si volem futur 
pels nostres joves, estabilitat per les nostres persones grans, equipaments i serveis 
per les famílies o discordança i entumiment municipal. Si volem seguretat i llibertat per 
tothom o exclusió i sectarisme. 

Els reptes són molts importants. És el moment de reclamar el dret de la ciutadania 
a poder gaudir, treballar, viure i avançar a Ripollet. Aquest és el dret a la ciutat del 
segle XXI. 

És el moment dels valors que sempre ens han definit: solidaritat, justícia social, 
igualtat d’oportunitats i sostenibilitat. De creixement econòmic que no deixi a ningú 
de banda. És el moment de les dones i de la joventut. De les famílies i de la infància. De 
la gent gran i la gent creativa. És el moment de la ciutat amb humanitat que la dreta 
reaccionària, identitària i populista vol esmicolar, portant-nos a un país irreal i 
abstracte que no toca de peus a terra. 

En comptes de  jugar amb soroll de fons i falsos dilemes entre la població, proposem 
més proximitat, més equitat, més convivència, més atendre les necessitats i demandes 
de la ciutadania.  

Posar-li cara i ulls a la realitat de la gent és donar resposta a una realitat social, política 
i econòmica actual, en la que han emergit problemes de nova perspectiva. Problemes 
pels quals no és fàcil trobar respostes coherents i consensuades per part de les 
polítiques públiques. 

L’augment de les desigualtats, els efectes del canvi climàtic, els reptes de la mobilitat 
sostenible, els riscos d’exclusió i segregació social i residencial, o els propis efectes 
severs de la crisi financera en les economies dels països, s’han expressat amb major 
cruesa i contundència a peu de carrer.  

Avui el debat es centra en nous aspectes sobre els que hem vingut treballant durant 
anys. El desenvolupament econòmic inclusiu, que permet combatre les desigualtats cada 
dia més presents i evidents; el canvi climàtic i els temes associats a la mobilitat i 
tractament de residus, aire i aigua; els reptes de convivència i cohesió, amb la càrrega 
ideològica negativa que observem arreu; la crisi de l’habitatge lligada amb el projecte 
de vida de les noves generacions; el futur del treball, i la seva precarització amb baixos 
salaris i insuficients condicions de treball; la preparació d’una ordenació urbana i 
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planificació d’infraestructures orientades a un desenvolupament sostenible; una cultura 
i educació que afavoreixi la igualtat d’oportunitats efectives; unes polítiques de gènere 
que afavoreixin i augmenti l’apoderament de les dones; actuacions per combatre la 
despoblació, aquests i no d’altres són els reptes, més enllà de somnis identitaris o 
declaracions demagògiques que apel·len a noves radicalitats populistes. 

Des del PSC de Ripollet treballarem per una ciutat per a tothom. 

 

Per fer front a aquests reptes proposem 4 eixos generals d’intervenció en el que 
estructurem el nostre programa  A  RIPOLLET: 

RIPOLLET  PER VIURE  

RIPOLLET  PER TREBALLAR  

RIPOLLET  PER GAUDIR  

RIPOLLET  PER AVANÇAR  

La nostra proposta no és altre que recuperar la il·lusió, empenta i projecte perquè la 
ciutadania de Ripollet tingui les expectatives i esperances per una millora en el seu 
benestar i qualitat de vida arreu. 
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Aquest concepte de “viure” és una declaració de principis per gaudir d’un Ripollet amb 
bons serveis, sostenible ambientalment (que vetlli perquè com mínim es duguin a terme 
pràctiques que minimitzin els efectes del canvi climàtic), que sigui espai de convivència, 
que ofereixi oportunitats a tothom, per tenir serveis públics de qualitat, que proposi un 
treball intens per tal que joves i grans hi puguin accedir, que exerceixi la perspectiva 
de gènere en totes les seves actuacions,... 

És el model de la ciutat compacte i equilibrada, que treballarà per un habitatge per 
la gent jove i que continuarà treballant per la mobilitat sostenible i eficient. 

 

1.1 TREBALLEM PEL DRET A L’HABITATGE DIGNE 

El nostre model és el de ciutat “per a viure” 

Treballarem pel dret a un habitatge digne. 

Trobem a Ripollet edificis amb més de 40 anys, i que ara pateixen no només regressió 
física, sinó també sòcio – econòmica i cal una acció decidida de rehabilitació integral i 
especialment energètica.  

En una mateixa direcció caldrà actuar sobre finques, obres i edificis que no estan només 
indegudament mantinguts, sinó que sovint estan també abandonats pels seus propietaris. 
Pisos que les entitats financeres han executat a particulars que els han perdut. 
L'abandonament de pisos redueix l’oferta potencial de lloguer a preus assequibles, i 
afavoreix el tràfic per part de grups organitzats, que els posen a disposició de persones 
que els ocupen sense poder regularitzar els subministres de llum i aigua, de manera que es 
generen entorns de risc agreujats.  

OBJECTIU I MESURES 

Impulsar la rehabilitació energètica. 

Posarem en marxa una veritable política pública de rehabilitació, dissenyant en primer lloc 
un Pla Local de Rehabilitació que identifiqui la situació dels edificis i promogui un seguit 
d'actuacions per pal·liar aquesta situació.  

Posarem en marxa un programa municipal de subvencions, adreçat a subvencionar la 
redacció d'Inspeccions Tècniques d'Edificis de qualitat, i a subvencionar els projectes 
tècnics que es derivin d'aquestes Inspeccions, amb l'afegit de millorar l'Eficiència 
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Energètica, amb la voluntat d'acompanyar els propietaris a fer els primers passos per 
impulsar la millora dels seus edificis. Aquestes subvencions cobriran de fet no més del 5% 
del cost total de l'obra, però afavoreixen molt la presa de decisions de les persones 
propietàries.  

Promoure una política de prevenció de conflictes incrementant el control de les 

ocupacions il·legals i fomentant el bon ús dels habitatges. 

Posarem en marxa un servei d'inspecció d'habitatges buits que identifiqui els pisos buits 
i els seus propietaris. També, si s'escau, els habitatges ocupats i la situació de les persones 
ocupants, per si poden ser derivades a serveis socials.  

Promourem la posada en marxa de Serveis de Mediació comunitària quan es detectin casos 
de conflicte de convivència, derivats o no d'ocupacions.  

Impulsarem un protocol d'intervenció per casos de Mal Ús de l'Habitatge, per abordar 
casos greus de conflicte que no s'hagin pogut resoldre amb estratègies de Mediació, que 
vinculi Mediació, Policia Local, Serveis Socials i Disciplina Urbanística. Aquest protocol ha 
de permetre cessar l'ús d'habitatges que no tinguin les condicions d'habitabilitat 
suficients, multant el seu propietari per haver facilitat que es donés aquesta situació.  

Facilitarem als propietaris dels habitatges buits identificats, per a què els posin en 
lloguer pel seu compte o, si en disposen, a través de l'Oficina Local d'Habitatge per 
alleugerar la forta crisi d’accés a l’habitatge per amplis col·lectius. 

Reduir el risc de pèrdua de l'habitatge generant mecanismes de suport i recolzament. 

Potenciarem el protocol de coordinació entre els jutjats i serveis socials per millorar la 
resposta en cas de desnonament.  

Impulsarem la creació i posada en marxa un servei de mediació entre propietaris i 
llogaters per trobar vies alternatives al desnonament quan es produeixen impagaments per 
pèrdua del lloc de treball.  

Afavorirem la posada en marxa d’espais residencials compartits d'acollida temporal per 
casos de desnonament.  

Incrementarem els recursos de l’oficina local d’habitatge, ampliant plantilles i serveis si 
és possible, signant acords amb entitats del tercer sector, millorant la coordinació entre 
els agents del municipi, promovent la cooperació entre municipis i amb el consell comarcal.  
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Impulsar l’ampliació de l'oferta de lloguer assequible. 

Promourem la construcció de 80 vivendes de VPO i de lloguer social. Es la nostra 
voluntat construir vivendes d’aquestes característiques. Així aconseguirem reduir el preu 
abusiu dels lloguers al nostre municipi. 

Treballar amb els bancs per destinar els habitatges buits a habitatge social. Els 
habitatges buits de propietat dels bancs, fons d’inversió o grans propietaris que no es 
posin al mercat a partir de cert temps se’ls imposarà una taxa per cada habitatge buit.   

Potenciarem un pla d'estímul adreçat als propietaris particulars que posin el pis en 
lloguer, subvencionant l'IBI i les despeses de rehabilitació, especialment si s’han 
identificat pisos buits en el pla desplegat a tal efecte.  

 

1.2 LA SEGURETAT, GARANTIA DE LLIBERTAT I EQUITAT 

La seguretat de Ripollet, contra l’ incivisme i la petita delinqüència és una de les 
prioritats del PSC. 

 Nosaltres contemplen i parlem d'una seguretat  integral i preventiva, per garantir el 
benestar i la justícia.  

Cal, doncs, dirigir el nostre esforç cap la coordinació amb totes les administracions  i 
el replantejament d’un sistema de seguretat pública integrat i adaptat a les necessitats 
i demandes del ciutadans de Ripollet. 

Respecte a la protecció civil i la participació ciutadana és notori que la Generalitat no 
presta cap mena de suport en l’estructuració, ni en la dotació de recursos a les 
administracions locals. Pel PSC és prioritari la incorporació i la participació de la 
ciutadania, a través de la inclusió en ferm dels sistemes de voluntariat en estreta 
relació amb els sistemes professionals.  

El PSC de Ripollet reforçarà els valors del civisme i la convivència. garantia de 
democràcia i seguretat per a tots els ciutadans.  

 

OBJECTIUS I MESURES 

Impulsar la llei de seguretat pública en el que afecta a la transversalitat i coordinació 

dels diversos actors i millora del paper dels municipis en la gestió de la seguretat. 
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Potenciarem la transversalitat d’actuació de tots els actors en matèria de seguretat, 
establint protocols d’actuació entre els diferents agents, per optimitzar recursos i 
incrementar l’eficàcia, eficiència i millora dels serveis públics en matèria de 
seguretat. 

Exigirem l’augment dels recursos necessaris per arribar a tot el municipi, per tant 
proposarem estudiar l’actual estat del desplegament del Cos del Mossos d’Esquadra, 
revisant a l’alça el nombre total d’efectius previstos inicialment i adaptant-los a les 
circumstancies actuals. Incrementarem l’actual plantilla de la policia local. 

Reclamarem un espai de formació i reconeixement pels policies locals com el primer 
nivell de seguretat de les persones del nostre poble. 

Crearem la figura de policia de barri, per recolzar als veïns i donar la seguretat als 
carrers, sobretot els dies de més confluència als carrers del  poble. 

Per les defecacions dels gossos als carrers i parcs, implantarem un règim de 
sancions que sigui més efectiu. 

Posarem càmeres de vídeo vigilància a llocs estratègics, com ara als pàrquings públics o 
entrades i sortides del poble parlant amb la policia municipal i mossos d'esquadra. 

Valorarem la situació de la policia local, i instaurarem una policia més de carrer, que 
estigui més al costat dels veïns i veïnes. 

Incrementar la protecció de les víctimes i millora dels protocols en matèria de 

violència familiar.  

Potenciarem el servei d’Informació i Atenció a les Dones, reforçant l’equip actual 
per donar la millor resposta possible a la lacra de la violència masclista al nostre 
municipi i el coordinarem amb totes les institucions, incloses les judicials, que tenen 
encomanada la protecció de les víctimes exigint a l’Estat i la Generalitat recursos 
finalistes que evitin estructures sobredimensionades i serveixin per l’atenció directa.  

Millorar els serveis de seguretat i protecció civil. 

Dinamitzarem la participació ciutadana en les tasques de protecció civil mitjançant 
també les associacions de voluntaris., creant un cos de voluntaris per Ripollet que ajudi 
a entitats i ajuntament en els diferents actes que s'organitzen al municipi. Reforçarem 
i adaptarem els instruments professionals i voluntaris de que disposen les diferents 
administracions, en especial les locals, per actuar en cas d’emergència, Servei 
d’emergències mèdiques, Voluntaris de Protecció Civil, etc.  

Reforçar les mesures de convivència i mediació per prevenir el conflicte. 
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Impulsarem, amb els serveis de convivència i mediació, instruments de diagnosi i 
seguiment de les diverses tipologies de conflicte que possibiliti l’aplicació conjunta 
de protocols d’actuació preventius. 

Participarem des de la policia de proximitat en projectes i programes de prevenció i 
resolució de conflictes amb la participació del tercer sector i el teixit social. 

Per mantenir al dia tots els temes relacionats amb la seguretat dels veïns potenciaren 
la junta de seguretat local. 

Reformular els objectius dels Plans de Seguretat Vial. 

Valorarem l’opció de posar llum als passos de vianants més crítics del municipi. 

Per la seguretat dels nostres veïns i veïnes a les proximitats de les escoles , edificis 
públics o punts de més confluència  dels ciutadans, posaren guals als carrers i deixaren 
un espai prudent per facilitar la visió als conductors dels vianants. 

 

1.3 ACCESSIBILITAT I ESPAI PÚBLIC 

L’ACCESSIBILITAT: UN DRET IRRENUNCIABLE PER LA IGUALTAT 

D’OPORTUNITATS 

El PSC, fidel als seus principis i valors com la igualtat d’oportunitats, l’equitat, la justícia 
social i la solidaritat, sempre ha promogut polítiques socials progressistes per defensar 
els drets de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat. Tenint com a referència 
la Convenció de les Nacions Unides de les Persones amb Discapacitat de 2006, la Llei 
de Serveis Social de Catalunya i la Llei de Promoció de l’Autonomia Personal i Atenció a 
la Dependència, des del PSC treballem activament per la plena inclusió de les persones 
amb discapacitat, defensant que les ciutats i pobles accessibles són també ciutats 
inclusives per totes les persones, que respecten i vetllen per l’autonomia de les 
persones. 

Tot i que s'ha avançat en matèria d'accessibilitat en els darrers anys, encara ens 
trobem amb barreres físiques, comunicatives i socials per accedir al món laboral, a 
l’educació i la formació professional, al transport públic com per exemple amb rodalies 
de RENFE, al comerç de proximitat, a bars i restaurants, a les activitats d’oci, a la 
cultura, a les activitats esportives, així com per participar en les diferents activitats 
que s’organitzen al municipi, donat que aquests obstacles impedeixen la participació 
plena i efectiva d’una part de la ciutadania. 

A Catalunya gaudim d'un marc normatiu que ens obliga a ser més exigents en la protecció 
dels drets de les persones: 
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La Llei 13/2014, del 30 d'octubre d'accessibilitat, al Títol I, Article 1, de Catalunya, 
reconeix que el seu objecte és “establir les condicions d’accessibilitat necessàries 
perquè els espais d’ús públic, els edificis, els mitjans de transport, els productes, els 
serveis i els processos de comunicació garanteixin l’autonomia, la igualtat d’oportunitats 
i la no – discriminació de les persones amb discapacitat o amb altres dificultats 
d’interacció amb l’entorn”.  

La Llei General de Drets de Persones amb Discapacitat i de la seva Inclusió Social, de 
l’Estat, estableix que el 4 de desembre de 2017 tots els productes, béns, entorns i 
serveis siguin accessibles, conformement a les condicions bàsiques de no - discriminació 
i accessibilitat universal. 

Entenem la discapacitat com una situació vital que restringeix la capacitat de les 
persones alhora de desenvolupar tasques en el seu dia a dia, per tant, apostem per 
intervencions que garanteixin: fer efectiu el dret d’igualtat d’oportunitats i afavorir la 
seva interacció social i amb l’entorn. 

Proposem: Reforçar i dissenyar accions transversals en tots els àmbits per promocionar 
el disseny universal i l’autonomia personal de les persones amb discapacitat, sense 
discapacitat, gent gran i els pares amb cotxet de nens, per tal que puguin interaccionar 
amb la ciutadania, amb l’entorn, amb la cultura, amb l’educació, amb la formació, amb la 
salut i amb el lleure. 

Per tant, implementaren un Pla local de Disseny Universal, que articuli tota la política 
de la Corporació Local en matèria de accessibilitat. Haurà de reconèixer l'accés 
universal de tots els ciutadans i ciutadanes de Ripollet amb discapacitat o sense 
discapacitat als drets i serveis ciutadans i socials i considerar el suport i el finançament 
de les entitats del moviment de la discapacitat, essencials en la promoció i en el suport 
actiu a les persones amb discapacitat i les seves famílies. 

Fer polítiques inclusives per totes les persones amb discapacitat per gaudir del poble. 

Aplicar mesures d’accessibilitat i disseny universal en tots els béns, entorns, productes 
i serveis. 

Millorar la sensibilitat i la conscienciació social. 

Fer de l’accessibilitat de nou un dret a Ripollet. 

 

OBJECTIU I MESURES 

Promoure una política activa d’accessibilitat capdavantera per la igualtat d’oportunitats. 
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Crearem un Fons Local de Promoció de l’Accessibilitat, nodrit pels recursos 
procedents de destinar l’1% del total de la inversió que dediqui anualment l’Ajuntament. 

Revisarem la distribució dels carrils bicis a la ciutat, estratègia de mobilitat, perquè 
aquests no siguin un nou problema en matèria d’accessibilitat i mobilitat: accés als 
contenidors d’escombraries, reubicació de places d’aparcament reservat, etc. 

Atorgarem el tracte més favorable possible, en el marc de la legislació vigent en 
matèria fiscal, aplicant les exempcions, reduccions o bonificacions màximes que 
permeti la Llei en els impostos, taxes i preus públics que gestioni l’Ajuntament.  

Impulsarem campanyes de sensibilització, presa de consciència i educatives de 
forma periòdica i sistemàtica, dirigides a tots els grups de població de l’àmbit del 
municipi sobre la realitat de d’accessibilitat i les persones amb discapacitat, gent gran 
i pares amb cotxet de nens. 

 

ESPAI PÚBLIC, DRET A LA CIUTAT DE TOTS I TOTES 

La qualitat de vida sempre ha estat la bandera principal de la nostra acció política. I és 
en aquest context que la preservació dels espais comuns de la ciutadania és un 
objectiu central, on la preservació de l’espai públic es converteix en un bé fonamental 
en les nostres estratègies per tenir una millor ciutat.  

L’espai públic és l’ànima del nostre poble i dels nostres barris i ,per tant, el seu 
manteniment és fonamental per aconseguir una bona qualitat de vida. 

Només aconseguirem un espai públic de qualitat sumant els esforços de l'Administració 
i el civisme dels ciutadans, enfortint el sentiment de pertinença a una col·lectivitat, i 
l'orgull de barri, poble i ciutat. Per aconseguir aquest marc de convivència aplicarem les 
regles del joc mitjançant les ordenances municipals, però també amb actuacions de 
manteniment i inversió en carrers i equipaments, millora de l'accessibilitat pels vianants 
i renovació del mobiliari i l'ordenació dels elements que conformen un espai de qualitat. 
Però també volem deixar palès que, davant la vulneració d'aquests principis,  no 
dubtarem a exercir l'autoritat democràtica que ens sigui conferida si governem. 

Serà prioritari per a nosaltres analitzar la viabilitat de municipalitzar la neteja dels 
carrers amb l’empresa pública. 

 

OBJECTIU I MESURES 

Socialitzar i respectar l’espai públic de tots. 
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Millorarem la neteja de la via pública. 

Incorporarem el test d’ADN per les defecacions dels gossos. 

Dotarem els espais públics dels recursos necessaris, tant en materials com en normes 
d’ús, que facilitin un model de gestió amb implicació ciutadana i amb la inclusió dels 
diversos col·lectius d’usuaris i usuàries. 

Promourem l’ús diferencial de l’espai públic durant el dia i la nit, facilitant la 
interacció entre diversos usuaris i usuàries, intentant no permetre l’ociositat de l’espai 
i la potencial generació d'espais marginals.  

Propiciarem models a l’espai públic de vigilància natural i control social informal.  

Potenciarem i dinamitzarem el sentiment de pertinença al territori - donant a 
conèixer elements emblemàtics – monuments, referents físics, noms d’espais, etc. – per 
provocar lligams i capacitat d’apropiació de la ciutadania. 

Atendrem amb especial cura els elements urbans per no generar espais i mobiliaris 
vulnerables i desatesos. 

Promourem una atenció especial als espais públics tancats com els equipaments, per 
permetre l’apropiació col·lectiva i no d’un sector o col·lectiu concret i que la pròpia 
ciutadania treballi per evitar els deterioraments dels mateixos. 

Treballarem progressivament per la retirada de la publicitat a l’exterior no vinculada 
amb els establiments comercials ni a la informació ciutadana.  

Delimitarem l’ús de les terrasses i altres ocupacions privades de l’espai públic de 
tal manera que es compatibilitzin amb els usos del veïnatge i la ciutadania i que no 
possibiliti un ús privatiu de l’espai. Farem complir la normativa d’horaris de les 
terrasses. 

Farem una nova retolació de carrers on les plaques que identifiquen el nom del 
carrer tinguin una breu explicació de qui és el personatge que dona nom al carrer. 

Implementarem senyals que indiquin com arribar a peu a diferents indrets del poble 
i el temps en minuts que és tarda en arribar al lloc, creant tota una xarxa que faciliti el 
desplaçament a diferents indrets caminant. 

Els nous carrers els retolarem amb noms de dones que és un dels dèficits dels noms 
dels nostres carrers.    
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1.4 SERVEIS DE SALUT DE QUALITAT I UNIVERSALS 

Els factors econòmics i socials són bàsics per analitzar la nostra salut. Existeix una 
relació entre els baixos ingressos econòmics, l’atur de llarga durada, el risc de pobresa 
i exclusió amb una qualitat i esperança de vida inferiors.  

Un dels efectes de la crisi econòmica, donada la resposta de la Generalitat a aquesta 
problemàtica, ha estat l’acumulació d’anys de retallades. La qual cosa ha posat el sistema 
sanitari, un sistema considerat d’excel·lència, i als seus professionals al límit. En 7 anys 
la despesa pública en Salut ha disminuït en 881 milions d’euros, mentre que la sanitat 
privada veia incrementar els seus ingressos en 889 milions. I cal afegir a aquesta 
situació, una demografia canviant, amb un progressiu envelliment de la població i 
cronicitat de la malaltia. 

Els canvis demogràfics, socials i econòmics que no s’han atès i la radical reducció de la 
despesa pública ha portat a una disminució de serveis, CUAPS tancats, poblacions que 
han perdut serveis d’urgències, que han vist reduït l’horari del seu CAP o que han vist 
reduïts els serveis especialitzats, això si no tancaven els ambulatoris. O la no ampliació 
de la cartera de serveis com han fet en altres comunitats autònomes. Unes restriccions 
que han posat les llistes d’espera a màxims històrics, hem acabat tenint llista d’espera 
fins i tot a l’atenció primària, amb col·lapses als serveis d’Urgències abans, durant i 
després de les epidèmies de grip per exemple.  

Per altra banda, la paralització de les inversions ha deixat sols cedits pels municipis per 
a la construcció de nous centres, com es el cas de l’Hospital Ernest Lluch. S’han 
paralitzat ampliacions de centres, noves construccions i el que és més greu la no 
reposició del material tecnològic. Molt del qual ha acabat ja la seva vida útil. 

Aquestes són les reivindicacions dels veïns i veïnes que volen ser atesos en els seus 
CAPS, pel seu metge o metgessa de Primària, i no passar-se mesos -i en alguns casos 
anys- per ser visitats per l’especialista, o per a una intervenció quirúrgica. 

Sota aquest quadre ens proposem tant com exigència a la Generalitat com a les 
iniciatives que estan dins de les competències municipals, els següents principis rectors 
d’una sanitat universal, pública, de qualitat i equitativa  

En aquest context vetllarem des de Ripollet per la qualitat de l’assistència sanitària que 
presta la Generalitat per tal de garantir la Salut com un Dret Universal.  

Caldrà exigir plans de xoc reals i efectius per reduir les llistes d’espera per la visita a 
l’especialista, realització de proves diagnòstiques o intervenció quirúrgica, exigint la 
màxima transparència i el dret del pacient de conèixer en tot moment la seva situació i 
a exigir ser atès en el temps garantit. 
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En síntesi volem que la salut impregni a totes les polítiques públiques. Així fem nostres 
les recomanacions de l’ OMS per tal de reorientar el sistema sanitari cap a la promoció 
de la salut, la salut comunitària, la lluita contra la desigualtat i la promoció de les 
polítiques publiques saludables des de la proximitat en l’àmbit local. Des de Ripollet 
serem agents que vetllin per la salut de la seva ciutadania amb una visió estratègica de 
“salut a totes les polítiques”.  

Cal continuar fent accions de vigilància sanitària a les escoles i equipaments municipals, 
essent proactius en la promoció de la Salut, fomentant els hàbits saludables, i en la 
implementació de mesures de prevenció mediambientals. I amb la recuperació de 
l’Agència de Salut Pública i el desplegament de la Llei de Salut Pública, que ha de tenir 
la dotació pressupostària suficient, els municipis i els seus ajuntaments seran co-
partícips de la gestió de la prevenció, promoció i protecció i vigilància de la Salut. 

Finalment cal que l’Atenció Primària i Comunitària, sigui el veritable eix del sistema 
sanitari públic, l’evidència científica ens demostra que dóna millors nivells de salut, 
menor mortalitat de la població, més qualitat als usuaris i contribueix a la sostenibilitat 
dels sistemes públics de salut i a l’equitat social. Cal que els centres d’atenció primària 
treballin amb xarxa amb tots els equipaments comunitaris de l’entorn, amb participació 
de la ciutadania. 

OBJECTIU I MESURES 

Reclamar a la Generalitat la dotació dels recursos necessaris per garantir una política 

de salut d’acord amb les necessitats de la població. 

Reivindicarem l’elaboració, amb participació de l’Ajuntament de Ripollet, d’un nou 
Mapa Sanitari que defineixi, atenent a les noves realitats econòmiques, socials i 
demogràfiques, els equipaments i serveis necessaris en cada territori, introduint 
l’abordatge de les desigualtats en Salut i la mirada de gènere.  

Reivindicarem i treballarem per que  l’Hospital Ernest Lluch sigui una realitat. 

Reforçarem la Salut Comunitària i l’atenció integrada social i sanitària, elaborant 
un Pacte de Salut i Benestar entre la Generalitat i l’Ajuntament. 

Continuarem exigint la participació dels Ajuntaments en els òrgans de gestió del 
Sistema de Salut i en els òrgans de coordinació i participació del Departament de Salut. 

Exigirem el reforç dels serveis de Salut Mental, prioritzant els programes d’atenció a 
infants i adolescents. 
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Exigirem al Govern de las Generalitat la posta en marxa de l’Agència de Salut Pública 
i el desplegament de la Llei, que permeti treballar coordinadament en la prevenció, 
promoció i foment de la Salut. 

Impulsarem polítiques públiques de salut de prevenció, educació i conscienciació per la 

millora de la qualitat de vida de les ciutadanes i ciutadans. 

Impulsarem campanyes de prevenció de les patologies més rellevants, incidint en la 
reducció de la mortalitat de les malalties de major impacte social, com la disminució o 
eliminació del consum del tabac o de les drogues i l’inici d’altres addiccions, així com la 
disminució dels consums tenint presents els perfils de cada àmbit social. 

Establirem programes de prevenció, promoció i vigilància de la Salut, amb 
col·laboració i finançament també de la Generalitat, relacionats amb temes claus 
com Salut i Pobresa; Salut i Escola; Alimentació saludable i activitat física; Salut 
alimentària; salut laboral; salut i medi ambient, etc. 

Establirem programes d’atenció comunitària com la prevenció de l’obesitat, sobre 
tot en nenes i nens, la prevenció de les malalties cardiovasculars amb la promoció de 
ciutats cardiosaludables i cardioprotegides. 

Promourem la Salut amb mirada de gènere i amb la coordinació d’altres institucions, 
establint programes específics com el de la prevenció del suïcidi, la lluita contra la 
solitud, o donar més visibilitat a algunes malalties. 

Fomentarem la identificació, formació, i acompanyament d’agents comunitaris, 
promotors de salut en col·lectius i àrees de risc (joves i lleure, immigració i barri, 
persones amb discapacitat i/o amb malalties mentals i autonomia personal, gent gran i 
habitatge) en base al teixit associatiu dels nostres pobles i ciutats. 

Promourem l’adhesió al moviment de Ciutats Saludables i les seves xarxes, ja 
constituïdes, tant a Catalunya com a Espanya i Europa. 

 

1.5 TRANSPORT PÚBLIC I MOBILITAT EFICIENT, SOSTENIBLE I A L’ABAST DE 

TOTS ELS POBLES I CIUTATS 

El model de mobilitat abasta molts dels problemes de la nostra societat, com l'eficiència 
del sector productiu, l'equitat social, el canvi climàtic o la dependència energètica, i de 
nou, les receptes de les polítiques socialdemòcrates són les de referència a tots els 
nivells. 
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Així doncs, cal avançar cap a un model de mobilitat socialment inclusiu i cohesionador, 
ambientalment respectuós amb la salut dels nostres conciutadans i conciutadanes, 
catalitzador de la transició energètica i, sobretot, econòmicament revulsiu del 
creixement del nostre teixit productiu. 

En termes socials, la mobilitat ha de ser un dels facilitadors de les societats 
anomenades del benestar, la que dóna accés als altres pilars bàsics de l'estat del 
benestar (salut, educació, serveis socials etc.). Unes ciutats, pobles i comarques que no 
garanteixen la mobilitat als seus habitants està permetent una distribució desigual de 
les oportunitats per accedir als serveis bàsics, els hospitals, els centres educatius, a la 
feina o en el comerç. 

Ara bé, des del món local no es poden assolir aquestes fites amb l'èxit desitjable, i per 
tant, exigeix corresponsabilitat entre totes les administracions per desenvolupar un 
model de mobilitat que sigui respectuós amb el medi ambient i, sobretot, amb la salut 
de les persones 

La Generalitat ha dut a terme poques accions per revertir aquesta situació. I quan ho 
ha fet ha estat a rebuf de les iniciatives de les administracions locals, com ara l'Àrea 
Metropolitana de Barcelona. Convé redoblar els esforços per aconseguir la transició cap 
a un model de mobilitat sostenible, que serà una de les principals palanques de 
transformació social i econòmica.  

La mobilitat i el transport han esdevingut cabdals en qualsevol anàlisi i elaboració 
d’estratègies orientades a intervencions en el medi territorial. En aquest context, tant 
pel que fa a la qualitat de vida de la població, com a la creació de condicions que 
afavoreixin la igualtat d’oportunitats en matèria d’accés als serveis, a l’ocupació i a la 
formació, la mobilitat és una peça clau. 

Amb aquesta voluntat de canvi no hem d'oblidar al sector industrial vinculat 
directament i indirectament a la mobilitat, la indústria de l'automòbil i la indústria 
auxiliar d'aquesta. Els canvis en mobilitat produiran necessàriament canvis en aquest 
tipus d'indústries. Els i les socialistes no hem de deixar d'acompanyar aquestes 
indústries i als treballadors i treballadores que la integren. Canvis en la producció de 
mitjans de mobilitat provocaran canvis en els perfils professionals necessaris per donar 
resposta a les noves demandes. Nous perfils professionals per a noves necessitats, amb 
necessitat de nous plans d'estudis i un replantejament de la formació en aquest sector. 

Els i les socialistes hem de liderar aquest procés. Els nostres veïns i veïnes necessitaran 
referències clares de cap a on s'encamina la nova mobilitat. Seran necessàries 
regulacions, nous plans de formació, la gestió del canvi en aquest sector i davant la 
inacció d'administracions superiors, ha de ser l'administració local la que lideri i 
acompanyi aquest procés. 
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Serà clau l’exigència d’un nou pacte per la mobilitat sostenible a nivell de país, amb 
implicació directa dels municipis, que impulsarem des de les entitats municipalistes i 
que hauran d’implicar necessàriament a les diputacions i consells comarcals per atendre 
sobre tot als municipis més petits i allunyats dels sistemes actuals de transport, i a 
totes les administracions i empreses que treballen al territori, tant públics com privats. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure una mobilitat sostenible amb una mobilitat activa (caminar o anar amb 

bicicleta), afavorint l'ús del transport públic, i fomentant un ús més racional i 

ambientalment sostenible del vehicle privat. 

Millorarem i treballarem per millorar les freqüències de pas dels autobusos a Barcelona 
i Sabadell.  

Treballarem pels nostres joves estudiants per posar en marxa una línia directa a la 
universitat de  Bellaterra. 

Fomentarem la renovació de les flotes de transport públic (autobusos, taxis, ..) cap a 
vehicles més nets, híbrids i elèctrics. 

Posarem en marxa més reduccions del IVTM als vehicles menys contaminants. 

Impulsarem la creació d’infraestructures de recàrrega dels vehicles elèctrics, amb 
punts de recàrrega ràpida repartits pel poble i fomentarem programes d'ajuda perquè 
Ripollet disposi de més punts de recàrrega semi ràpida en emplaçaments estratègics. 

Millorar els serveis de mobilitat i les infraestructures de suport. 

Exigirem de la Generalitat i de l’Àrea Metropolitana de Barcelona la millora del sistema 
de transport públic en termes d'oferta, qualitat, fiabilitat i accessibilitat, amb una 
política proactiva municipal, però amb la responsabilitat que li pertoca també a les 
administracions superiors. 

Tornarem a posar en marxa la comissió per la arribada del tren. 

Impulsarem la posada en marxa de Xarxes de Bus d'altes prestacions, amb el 
desenvolupament de línies exprés adaptades a les necessitats del territori. 

Exigirem un augment significatiu de la Inversions en mitjans de transport col·lectiu. 

Impulsarem programes de mobilitat activa (fomentar la bicicleta com a mitjà de 
transport quotidià i facilitar els desplaçaments a peu). 

Fomentar la conscienciació pel canvi d'hàbits de mobilitat. 
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Treballarem per fer efectiu al llarg del mandat l’accés dels espais per a les 
persones amb mobilitat reduïda. 

Impulsarem una nova cultura de la mobilitat sostenible en l'àmbit educatiu. 

Donarem a conèixer a la ciutadania com impacten algunes de les seves accions 
quotidianes en mobilitat en la seva qualitat de vida i salut. 

 

1.6 SERVEIS SOCIALS: UN DRET UNIVERSAL PER GARANTIR LA INCLUSIÓ 

A dia d’avui a Ripollet, les desigualtats socials i econòmiques no han disminuït sinó al 
contrari s’han refermat, i en alguns casos , fins i tot s’ha augmentat. Són conseqüència 
de la crisi econòmica  i social viscuda en la última dècada , però a banda, de la manca de 
polítiques municipals clares en els últim anys i també de les polítiques nefastes de la 
Generalitat en aquest àmbit. 

Els Serveis Socials de Ripollet han vist incrementada la demanda per part de la 
ciutadania, fruit de la situació de crisi, de l’ atur,  de l’augment de les persones en 
situació de risc d’exclusió social, i de les situacions de pobresa estructural 
arrossegades per la població  més vulnerable d’ençà 2010. A més l’abordatge de lleis 
com la promoció de l’autonomia personal i atenció a les persones en situació de 
dependència o la intervenció en situacions derivades de la violència masclista o de la 
garantia de dret i oportunitats en la infància i adolescència, han generat un esforç 
d’adaptació tant dels professionals dels serveis socials de l’Ajuntament com de la pròpia 
administració en la seva gestió. Això no s’ha vist en un increment de recursos per part 
de la Generalitat, sinó que ha estat l’Ajuntament el que ha hagut d’incrementar la 
dotació tant en recursos econòmics com humans per poder donar resposta. 

L’Ajuntament es el que veritablement fa front a les greus situacions d’exclusió social, 
des de la proximitat a la ciutadania i activant, si escau, els recursos necessaris segons 
necessitats d’aquest.  

La greu crisi de l’habitatge, dels desnonaments, de la manca d’ingressos i del pagament 
dels subministres bàsics entre altres urgències de primera necessitat, han tingut i 
continuen tenen, la resposta per part de l’Ajuntament. 

Un fet destacable és la manca d’un Pla Estratègic de Serveis Socials i del diàleg al 
Consell de Serveis Socials. Tanmateix, la iniciativa política no ha sigut activa, pel què ha 
provocat que els ciutadans i ciutadanes visquin en una  permanent llista d’espera dels 
servei demanats per les seves necessitats. 
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No sent responsable l’Ajuntament d’aquesta situació, pot reduir amb la bona gestió, una 
bona planificació, una bona estratègia i una bona metodologia i poder així, millorar la 
gestió dels Serveis Socials. 

Cal definit el paper dels Serveis Socials en els propers anys, incrementar la coordinació 
amb els altres àmbits, sent de vital importància, per a la resolució de les situacions 
d’exclusió social, amb recursos suficients i l’empoderament dels professionals del 
sector. 

Uns Serveis Socials forts són necessaris per garantir la igualtat d’oportunitats del 
conjunt de la població. Invertir en Serveis Socials és invertir per una part en la 
prevenció de situacions d’exclusió i, per altre part en l’ajut de les situacions d’exclusió 
actuals i per garantir una societat futura cohesionada socialment. Per això proposem 
els següents objectius i mesures. 

 

OBJECTIUS  i MESURES  

Potenciar mesures de suport a la governança municipal en polítiques socials. 

Fer propostes de millora a  la Generalitat de Catalunya per revisar la Llei de Serveis 
Socials  del 2007 feta en moment de pre-crisi amb participació de l’Ajuntament. 

Exigir la consolidació del Contracte Programa amb l’Ajuntament. 

Promoure a iniciar la convergència dels sistema social i sanitari que eviti duplicitats, 
cercant l’eficiència i la qualitat en l’atenció i garanteixi un contínuum assistencial. 

Potenciar el treball en xarxa amb els serveis de salut i amb tot els professionals i 
serveis de l’àmbit social. 

 

Millorar els programes i adaptar-los a les necessitats emergents. 

Dissenyar programes i serveis transversals  amb visions integrals que donin resposta 
aquells factors d’exclusió com l’accés a l’habitatge, accés a un treball digne o la garantia 
de rendes. 

Facilitar els recursos als serveis socials bàsics per abordar el Servei de la Dona i la 
Infància com a prioritats. 

Fer una gestió eficaç, propera, transparent i contundent com l’aplicació de la Renda 
Garantida i el combat a la Pobresa Energètica. 

Atendre totes les demandes de Teleassistència i del Servei d’Ajuda a Domicili.  
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Unificar els ajuts socials vinculats a un Pla de Treball per Persona i famílies. 

Gestionar modificacions-ampliacions i/o realitzacions, si escau, de millores al Pla 
Municipal per a la Infància, de Família, d’adolescència i Joventut, per a la Gent Gran i 
de maltractament a aquests, de maltractament a al Dona i, d’Accessibilitat Universal. 

Oferir serveis i recursos municipals en matèria d’acollida i atenció a la immigració. 

Afavorir la Inclusió laborals per a persones amb discapacitats. 
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Per garantir una qualitat de vida i un benestar col·lectiu per a tota la població de Ripollet 
cal que oferim espais per promoure un desenvolupament econòmic en un context de 
creixement inclusiu. Per això cal fomentar l’accés de tothom al treball. Treball que en 
un futur s’anirà complicant per l’impacte de les noves tecnologies i el canvi en els 
sistemes de producció. En síntesi, ciutats i pobles per treballar-hi. 

Si bé els ajuntaments no tenim competències prou definides ni prou recursos per 
intervenir en els grans temes del desenvolupament econòmic (infraestructures, 
inversions en I+D+i, xarxes tic) no renunciem a reivindicar, des de la proximitat real al 
territori, el nostre paper com els que hem de participar activament en la planificació 
de tots aquests temes i, per tant, reclamar i reivindicar a les administracions superiors 
el seu suport pel foment de la promoció econòmica. 

En un mateix sentit el nostre paper és clau en la planificació i recerca de consens i 
concertació en matèria educativa de formació professional, de generació d’oportunitats 
en el mercat de treball, i de recerca d’aspectes de creació d’empresa i innovació i 
desenvolupament en el poble i els adjacents. Per això cal treballar per tal d’assolir 
pactes en el territori orientats en quatre direccions: 

La millora i l’adaptació de la formació professional d’acord a les necessitats de la 
població i l’evolució del mercat de treball.  

Promoció d’espais d’igualtat d’oportunitats, d’accés a un mercat de treball el més 
transparent possible. La promoció de les dones a través de polítiques de gènere per 
combatre la desigualtat salarial i de condicions de treball, l’impuls d’un salari de 
referència arreu no inferior a 1.100 euros, i difondre una cultura contrària a la 
precarització oferint estabilitat a través de pactes entre els veïns territorials per 
una ocupació digna. 

Oferir espais de creació productiva, fent tasques de promoció de l’emprenedoria, 
actuant per captar inversions, cercant espais de suport a les PIMES locals, promovent 
el comerç de qualitat. 

Per últim, el paper de les TIC’S i la innovació en la producció, però també en les 
relacions socials, institucionals i formatives, és una fita que cal assolir.  

Amb aquestes polítiques per l’ocupació de qualitat i el creixement sostenible i inclusiu, 
ens proposem continuar donant espais per a què la gent pugui restar a Ripollet i 
garantir per a tothom una qualitat de vida pel present i per a les properes 
generacions. 
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2.1 OCUPACIÓ DE QUALITAT PER UN CREIXEMENT INCLUSIU 

Vivim una època de grans canvis, i en aquest context el món laboral és un dels àmbits 
que es transforma amb major celeritat. La globalització, els canvis econòmics i socials i 
la progressiva incorporació de TICS estan canviant la forma de treballar i d'entendre 
el treball.  

Ara bé, si ben és cert que tots els factors de producció incideixen en la millora de la 
productivitat, el capital humà és un factor clau que, a més, té repercussió directa sobre 
la igualtat d’oportunitats, l’equitat en l’accés als serveis, la justícia social i el benestar 
de la població.  

Malgrat les millores dels darrers anys de l’economia de Catalunya encara persisteixen 
elevats nivells de desocupació i de subocupació, factors que constitueixen un dels frens 
a la millora de la productivitat. A més, la difícil situació de crisi juntament amb les seves 
connotacions en la qualitat i la precarització del mercat laboral han incidit negativament 
en la realitat laboral de la ciutat. A Ripollet aquests índex són indicadors de la situació 
que viu el municipi.  

Els darrers anys s’ha produït una destrucció important del teixit productiu, que si bé 
s’està recuperant, es configurarà de manera molt diferent als processos industrials i 
de transformació de períodes industrials anteriors. La quarta revolució industrial i la 
indústria 4.0 està canviant el paradigma de la producció, productivitat, organització del 
treball i definició del propi concepte d’indústria i producció, així com de la definició del 
concepte de serveis i fins i tot la pròpia definició de lloc de treball.  

Aquests canvis porten a la polarització i dualització de l’economia, en funció del valor 
afegit que aporta un sector en qüestió. Hi ha ocupacions amb molt valor afegit en el 
camp de la indústria (molta no coneguda avui dia) i en els incompletament definits 
serveis (en molts casos hauríem de dir si cas, serveis perimetrals de la indústria) i per 
altre banda en els serveis de poc valor afegit, però amb i condicions de treball molt 
inferiors a l’altre model, (comerç, aspectes logístics, turisme i restauració, etc.), amb 
una incidència diferent segon els barris.  

La situació a  Ripollet ens indica que estem davant d’uns nivells molt elevats d’atur, 
sobre tot en alguns sectors vulnerables i en molts casos amb severes dificultats de 
retorn al mercat de treball. Això es dóna en particular en el cas de certs col·lectius de 
dones, joves i els majors de 55 anys. El risc de la cronificació de certs sectors és 
considerable, hi ha riscos que la crisi afecti molt especialment a les dones, tant en la 
precarització de les condicions com en la reducció del percentatge de la població activa 
femenina.  
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OBJECTIUS i MESURES 

Impulsar la millor empleabilitat de la  gent, especialment en col·lectius vulnerables..  

Incrementarem i avançarem en els programes per millorar l’ocupabilitat de la gent en la 
triple vessant de dispositius per la inserció – orientació i prospecció - la formació i la 
millora de les condicions de treball – estabilitat, igualtat d’oportunitats, perspectiva de 
gènere i discapacitat. 

Desenvoluparem i millorarem l’eficàcia de la Xarxa d’Inserció Sociolaboral, 
treballant conjuntament amb els agents socials.  

Fomentarem la diversitat en les empreses impulsant la contractació de persones sense 
prejudicis  de sexe, edat, raça, discapacitats. 

Exigirem que la Generalitat desplegui un Pla Jove per l’Ocupació de Qualitat, amb 
estratègies orientades a la formació, experiència professional en pràctiques, i 
prospecció singular, aportant amb més recursos al pla de l’Estat recentment aprovat.  

Implantarem un servei d’assessorament i formació a empreses sobre avantatges i línies 
de suport per a la contractació de joves.  

Crearem un segell de reconeixement a empreses que fomenten la contractació de 
col.lectius amb dificultats d’inserció.  

Fomentarem l'esperit emprenedor en les etapes escolars i en l'àmbit universitari per 
impulsar en el jovent el desenvolupament d'iniciatives emprenedores.  

Fomentarem l’emprenedoria juvenil amb recursos de suport a la creació d’empreses i 
start ups.  

Promourem la creació d’un espai de treball per a noves empreses i emprenedors a on 
incentivarem la creació de llocs de treball basant-nos en el “coworking” i en la creació 
d’un “business center” públic.  

Fomentarem i facilitarem la relació entre la formació, el territori i el món productiu, 
com a triangle virtuós de la Formació Professional, treballant i posant mitjans per 
apropar al màxim escola i empresa.  

Impulsarem, reforçant les competències en gestió empresarial, la implementació de 
Clàusules socials a les licitacions públiques de l’economia social mitjançant programes 
específics per a la creació i consolidació de cooperatives, SALS, empreses d’inserció i 
Centres Especials de Treballs, reforçant la formació d’emprenedoria social.  

Potenciarem la formació i el suport a l’ocupació en els camps emergents de l’economia 
solidària i l’economia verda, blava i circular.  
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Treballarem per oferir orientació i formació especialitzada, responent als nous reptes 
dels sectors productius com la Indústria 4.0, formació en el camp de la digitalització, 
la intel·ligència artificial i la robòtica. per a la igualtat i el treball digne 

Treballarem per aconseguir que el 100% de les empreses amb més de 10 treballadors/es 
a la ciutat comptin amb un Pla d'Igualtat i Diversitat.  

Estudiarem i elaborarem un pla específic en matèria dels nous reptes del mercat de 
treball, especialment la flexibilitat, la conciliació, el debat del repartiment del treball 
i les qüestions relacionades a la possible aplicació d’una renda bàsica, incloent 
especialment a les PIMES i aprofitant al màxim les solucions tecnològiques que donen 
les eines digitals.  

Promourem la negociació amb empreses per la reubicació als polígons amb la  reducció 
de impostos locals.  

 

2.2  EL COMERÇ DE PROXIMITAT DE POBLES I CIUTATS, MOTOR ECONÒMIC 

A Ripollet tenim un teixit comercial important. Un comerç de proximitat divers, 

integrador dels diferents formats distribuït per barris, i es una de les activitats 

econòmiques de la nostra ciutat més importat alhora que promociona valors com la 

sostenibilitat mediambiental, interacció social, diversitat cultural i innovació. 

Per desenvolupar el comerç hem de buscar fórmules de connexió entre diferents 

comerciants, empresaris, associacions de comerciants, responsables de cadenes de 

distribució, mercat municipal i mercat de venda no sedentària.  

La qualitat i la diversitat del teixit comercial de  Ripollet és un al·licient per a la ciutadania.  

L’èxit es deu als i les comerciants que, dia a dia, s’esforcen per millorar la competitivitat 

i sostenibilitat dels seus negocis, integrant als establiments els instruments necessaris 

per donar als ciutadans-consumidors un bon tracte, una especialització i uns productes de 

qualitat.  

Necessitem que el comerç continuï sent un dels principals motors del creixement econòmic 

del Ripollet, generador d'ocupació de qualitat, garantia també de conservació de la 

identitat. I per aconseguir-ho sabem que és primordial desenvolupar polítiques d’integració 

i de formació pels comerciants, orientat a la incorporació de plans de negoci i màrqueting 
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i la qualitat i la personalització de l’atenció al consumidor.  

OBJECTIU I MESURES 

Millorar la competitivitat del comerç de proximitat i fer-lo sostenible econòmicament.  

Promourem una estreta col·laboració amb el comerç de proximitat de la ciutat, amb el petit 

comerç de barri, però també amb els establiments comercials autòctons que tenen una 

dimensió mitjana i generen ocupació i riquesa i treballarem des de la proximitat (barris,  

comerç associat,...) per mantenir-la i potenciar-la.  

Donarem suport a la professionalització del sector: els comerços són empreses, i han de 

gestionar-se amb criteris empresarials.  

Reforçarem l’associacionisme i treball conjunt dels comerciants, perquè els grans reptes 

actuals (vendes online, grans superfícies,...) no es poden abordar amb estratègies 

individuals. Volem mantenir una forta relació de treball amb La Unió de Comerciants de 

Ripollet. 

Treballarem coordinadament per incorporar el comerç culturalment divers dins les 

estructures associatives dels sector, com a fórmula per accedir al coneixement i 

reconeixement dels drets i deures com a comerciants, als recursos de promoció i 

d’oportunitat per aportar experiències en un context on el comú denominador és la 

promoció del negoci.  

Consolidarem el  Mercat Municipal i el mercat de venda no sedentària com a polaritat 

central del poble, re-definint estratègies per i posicionar el mercat com a lloc de trobada 

inter-generacional, per aportar vivències i experiències de compra enriquidores i diverses, 

amb una doble vessant comercial i social, que aporta als consumidors un valor afegit 

respecte l’oferta restant. Promourem campanyes d’incentivació i innovació que revitalitzin 

el comerç local.  
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2.3 INDÚSTRIA 

Cal continuar impulsant l’atracció de l’activitat econòmica, recolzant expressament el 

treball amb les petites empreses i microempreses per superar les barreres a la 

competitivitat.  

Continuem proposant que la màxima prioritat del proper govern sigui la creació de llocs de 

treball, proposem que el suport a la transformació industrial, la inversió en obres, 

infraestructures i rehabilitació com a motor econòmic, l’acompanyi un suport directe a la 

creació de nous projectes d’emprenedoria, i al manteniment i creixement de sectors 

tradicionals i emergents. Complementàriament a l’economia industrial i la inversió pública, 

cal donar suport a la “petita economia” i als sectors emergents de la nova economia, així 

com fer una aposta decidida per l’economia verda i circular.  

Promourem la millora de la mobilitat en els polígons realitzant una senyalització tant 

vertical com horitzontal. 

Promourem la modernització dels polígons dotant-los dels serveis que els facin atractius 

per la instal·lació de noves empreses. 

Analitzarem la viabilitat d'expropiació dels terrenys de l’antiga Fabrica Trilla per crear 

un espai d'innovació empresarial. 

Promourem la dinamització de l'impuls de polítiques industrials mitjançant la figura d'un 

dinamitzador. 

Promourem  la creació de l’ Oficina d'atenció a l’empresa. 

 

Promourem la negociació amb empreses per la reubicació als polígons amb la  reducció 

d’impostos locals.  

Treballarem perquè el Polígon Casdesbank esdevingui un pol d’atracció de talent de la 
nova economia, farem que sigui un Polígon d’Activitat Econòmica que sigui un motor 
per la competitivitat i la innovació tecnològica. 
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El poble de Ripollet és un “no res” si els ciutadans i les ciutadanes no poden apropiar-se 
dels seus espais. Espais per viure-hi, espais per treballar-hi, espais per gaudir-ne, espais 
per aprendre’n, espais per participar-hi. 

Això significa construir un poble per gaudir-ne. És molt important la vida cultural i 
associativa, la participació, però també l’aprofitament per part de tothom en l’espai 
públic col·lectiu.  

Pel municipalisme socialista la convivència i la cohesió han estat un dels principals 
objectius. Aquesta convivència es fa en base a compartir i gaudir espais comuns. 
Carrers, equipaments, projectes culturals, places, equipaments esportius, casals de 
joves i gent gran, escoles d’adults, llars d’infants, la pròpia escola... Tots i cadascun 
d’aquests espais públics han de tenir un marc de convivència, de compartir ciutat, i un 
marc de participació i creativitat oferint plataformes que permetin gaudir d’allò que 
Ripollet  ofereix. 

 

3.1  IGUALTAT I POLÍTIQUES DE GÈNERE: UN DRET FONAMENTAL 

La igualtat és un dret fonamental de tothom i, per tant, un dret que compartim homes 

i dones. Sense igualtat no hi ha llibertat ni democràcia real. 

Les lleis actuals marquen que tothom som iguals davant la llei i prohibeixen qualsevol 

tipus de discriminació, però les dades objectives demostren, per desgràcia, que la 

realitat és ben diferent i que la discriminació masclista existeix en tots els sentits i en 

tots els àmbits: familiar, escolar, econòmic, laboral, mitjans de comunicació,... i que els 

valors del neoliberalisme patriarcal s’han fet forts en una part de la nostra societat. 

Per nosaltres, garantir una vida lliure de violència vers les dones, les seves filles i fills, 

és un objectiu prioritari perquè no viurem en una democràcia plena mentre hi hagin 

dones amenaçades i insegures, mentre algunes d'aquestes dones acabin assassinades, i 

d’altres, comprades i explotades sexualment. I també prioritzem assolir la igualtat 

d'oportunitat en el treball (lluitar contra la bretxa salarial, sostre de vidre, segregació 

horitzontal, assetjament sexual...) per justícia social i perquè la dependència econòmica 

limita la llibertat de les dones i fomenta la seva opressió.  

La xarxa d'atenció i recuperació de víctimes de violència masclista a Catalunya ha estat 

patint retallades constants els darrers 10 anys deteriorant aquest servei vital per a les 

víctimes. Actualment, només arriba a un 11% de les dones afectades.  
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OBJECTIU I MESURES 

Prioritzarem la coeducació (sensibilització, comunicació...) i contra el sexisme (festes 

lliures de sexisme, prohibir la publicitat sexista als espais públics...).  

Fomentarem l’associacionisme de dones com una forma d’apoderament concret que 

dóna visibilitat i potència a l’acció per la igualtat d’oportunitats.  

Garantir serveis específics com els drets reproductius i sexuals (campanyes 

informatives especialment per a menors d'edat i immigrants, coordinar serveis 

específics...) i lluita contra la violència de gènere (campanyes específiques, ...).  

Prioritzarem la lluita contra la feminització de la pobresa treballant activament des 

dels serveis socials per detectar els casos d’exclusió social i pobresa, especialment de 

les dones grans, immigrades, amb discapacitat i/o amb malaltia mental.  

Fomentarem el pla de nous usos del temps, per viure en una societat més igualitària, 

eficient i saludable, involucrant els diversos agents locals (institucions, escoles, 

comerços...)  

 

3.2 TREBALLEM PER LA IGUALTAT D’OPORTUNITATS EN ELS TEMES DE 

DISCAPACITAT 

El Partit dels Socialistes de Catalunya de Ripollet fidel als seus principis i valors com la 
igualtat d’oportunitats, l’equitat, la justícia social i la solidaritat, sempre ha promogut 
polítiques socials progressistes per defensar els drets de les persones amb discapacitat 
i/o malaltia mental. 

Fent nostres els preceptes de la Convenció de les Nacions Unides sobre els Drets de 
les Persones amb Discapacitat de 2006 treballarem activament per la plena inclusió de 
les persones amb qualsevol tipus de discapacitat, defensant la universalitat, 
indivisibilitat, interdependència i interrelació de tots els drets humans i llibertats 
fonamentals, així com la necessitat de garantir que les persones amb discapacitat els 
exerceixin plenament i sense discriminació. 

Per això treballarem per un model on cada persona tingui l'oportunitat de decidir el seu 
projecte de vida d’acord amb els valors inherents del nostre partit. Ens reafirmem en 
el nostre compromís com a socialistes per aplicar una política coherent des dels poders 
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públics, que sigui garant de l’equitat, la justícia social, la igualtat d’oportunitats, la 
promoció de l’autonomia personal i l’accés als serveis, a totes les persones sense cap 
mena de discriminació. 

Treballarem activament per un model de societat més inclusiva i socialment més justa, 
construint  un Ripollet mes inclusiu i accessible a través de plans d’inclusió de 
discapacitat, articulant tota la política de la corporació local en matèria de discapacitat. 
Aquest Pla reconeixerà l'accés universal de tots els ciutadans i ciutadanes amb 
discapacitat als drets i serveis ciutadans i socials, com a dret subjectiu, i considerarà 
el suport i el finançament de les entitats del moviment de la discapacitat, essencials en 
la promoció dels seus drets i en el suport actiu a les persones amb discapacitat i les 
seves famílies. 

OBJECTIUS I MESURES 

Promoure un model de ciutat inclusiva. 

Garantirem una cartera de serveis i suports tècnics per donar màxima autonomia, 
potenciant la promoció de l’autonomia personal i els serveis d’ajuda domiciliària, els 
serveis de respir i els serveis de suport psicosocials i educatius. 

Reforçarem els serveis de suport a domicili de les persones amb dependència i/o de 
persones amb discapacitat/malaltia mental i garantirem la informació, la formació, 
l’atenció i el suport a les famílies vetlladores i col·laborarem en projectes amb 
coresponsabilitat públic-privat. 

Potenciarem i reservarem el 5% d’habitatges de lloguer social per a persones amb 
discapacitat, així com crear una xarxa de pisos/apartaments (assistits o no) amb 
serveis comuns per a persones amb discapacitat i/o amb problemes de salut mental.  

Proposar Plans Locals de Promoció de la Formació i l'Ocupació de les Persones amb 

Discapacitat i/o trastorn mental. 

Promourem Polítiques actives d’ocupació, tant en els centres especials de treball com 
a les empreses ordinàries de la ciutat. 

Impulsarem accions d’atenció preferent a les persones amb discapacitat, 
especialment en el cas de ser dones o tenir especials dificultats d'inserció, en tots els 
programes, projectes i accions d'integració laboral que promogui el municipi. 

Desplegarem un model de clàusules socials en els processos de contractació pública. 
Als procediments de licitació pública no acceptarem empreses que, estant obligades, no 
acreditin el compliment de la quota legal de reserva del 2 % a favor de persones amb 
discapacitat.  



 

30 

 

Impulsarem la reserva de com a mínim un 6 % dels contractes públics municipals 
que liciti la corporació a empreses d'ocupació protegida (Centres Especials 
d'Ocupació) de persones amb discapacitat. 

Acomplirem l’objectiu del 2% d'empleats públics amb discapacitat. 

Desenvoluparem un pla de suport, amb programes específics, que contempli les 
necessitats per a l’ocupabilitat i la inserció laboral de les persones amb especials 
dificultats, concretament les persones amb problemes de salut mental i les persones 
amb discapacitat intel·lectual. 

Impulsarem fórmules de treball protegit i de formació per a persones amb 
discapacitat i/o amb malalties mentals greus, així com la contractació preferent de 
centres especials de treball, centres ocupacionals i empreses d’inserció per 
desenvolupar projectes. 

Potenciar les polítiques d’equitat, igualtat de gènere i igualtat d’oportunitats. 

Incorporarem en totes les polítiques, estratègies, programes i accions del ajuntament 
la perspectiva d'igualtat de gènere i discapacitat, així com la promoció dels drets de 
les dones amb discapacitat.  

Garantirem el compliment de la legislació en matèria d'igualtat d'oportunitats i 
accessibilitat per a les persones amb discapacitat als edificis públics (espectacles, 
actes, esdeveniments, etc.) i instal·lacions esportives que gestioni o dependents de la 
corporació local. 

Promourem la participació de les persones amb discapacitat a les activitats 
esportives, posant especial èmfasi en els infants i joves amb discapacitat. 

Aplicarem el principi d’accessibilitat universal per tal d’eliminar qualsevol barrera 
física o comunicativa que impedeixi el ple gaudiment de les activitats esportives 
inclusives. 

Potenciarem la participació de les persones amb discapacitat (física, intel·lectual, 
sensorial o malaltia mental) en tots els àmbits de la vida econòmica i social del municipi. 

Establirem millores en les ordenances fiscals en el tractament del mecenatge i 
fomentar la responsabilitat social corporativa/empresarial. 

Proposarem la modificació de la Llei d’Hisendes Locals contemplant l’exempció de 
l’IBI dels immobles d’ús d’entitats d’iniciativa social: escoles, centres d’atenció diürna, 
establiments residencials, centres de serveis especialitzats 

Promourem l’accés a la borsa de voluntariat de l’ajuntament per acompanyaments i 
suports al lleure de les persones amb discapacitat, especialment dels infants i joves.  
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3.3 UN PROJECTE PER A LA GENT GRAN DES DE LA PARTICIPACIÓ I ATENCIÓ DE 

QUALITAT 

L’evolució de la societat, les atencions i millores en la sanitat i alimentació, les cures, 
l’habitatge, l’educació i en definitiva allò que hem anat definint com a drets socials han 
dut a terme que el concepte d’envelliment com a construcció social molt basada en un 
fet biològic i situada al final del cicle vital quedi ja superat. Cal parlar de longevitat, ja 
que implica a tots els factors que afavoreixen l'augment d'esperança de vida i també 
com abordar aquesta realitat a cada persona i el conjunt de la societat. 

Catalunya tindrà en el 2030 ja el 31,3% de la població de més de 60 anys, i d’aquests el 
8,3% tindrà més de 80 anys. Ripollet també tindrà dades similars.  

El col·lectiu de les persones grans és divers, com ho és la societat, amb tres grans grups: 
les persones de 65 a 74 anys; les de 75 a 84 anys i les sobre envellides de 85 anys 
endavant, amb unes realitats molt diferents i a les que cal donar respostes diferents 
des de la societat i des de la política 

Calen polítiques diferenciadores i diverses; centrades en la longevitat i que aquest 
col·lectiu mantingui i decideixi sobre el seu projecte de vida i dret a la intimitat, i a 
l’hora, que pugui ser actiu en la societat i amb un mateix, mantenint el màxim temps 
possible la seva autonomia i que promocionin la salut preservada i no es centrin només 
en la malaltia; protectores davant l’abús i el maltractament; que reconeguin a les 
persones grans com el que són, ciutadans de ple drets i amb molta experiència 
acumulada; afavoridores de la governança de les persones grans (que puguin decidir en 
allò que els afecta) ; que lluitin contra l’edatisme (estigmatització per la edat) i les 
desigualtats; així com acompanyants als processos de dependència, malaltia, a les 
persones curadores i de lluita contra soledat no desitjada 

Les nostres prioritats pel proper període municipal estan basades en tres grans eixos: 

 Garantir una ciutadania activa i participativa de les persones grans. 

 Garantir la vida autònoma amb serveis de suport per mantenir l’autonomia 

personal. 

 Fer de Ripollet una  ciutat i un  poble amigable amb les persones grans. 

OBJECTIUS I MESURES 

Garantir una ciutadania activa i participativa de la gent gran en el marc de ciutats i 

pobles amigables. 

Farem la residència per la Gent Gran juntament amb un nou centre de dia signant 
un concert amb la Generalitat perquè concerti les places necessàries per Ripollet. 
Buscarem les solucions per tal que la construcció sigui una realitat. 
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Farem un nou centre cívic al barri Pont Vell/Tiana per la gent gran. 

Impulsarem un Pla estratègic sobre els efectes de la longevitat a Ripollet.  

Donarem suport a les Federacions i Entitats més representatives de Ripollet en 
l’àmbit de les persones grans i l’atenció a la dependència. 

Obrirem el casal d'avis a l'estiu i millorarem els serveis del casal d'avis. 

Crearem un Consell de la Gent Gran (o comissionat) de persones grans i lluita contra 
la Soledat No Volguda , així com reforçarem els serveis comunitaris i en xarxa de lluita 
contra aquesta situació de soledat (Radars, Vincles, Comunitats lliures de soledat no 
volguda...).  

Crearem més zones per fer esport per les persones grans i millorarem les existents. 

Vetllar per uns serveis de qualitat i que afavoreixin l’atenció i la proximitat. 

Revisarem nous models d'habitatge (col·laboratiu, intergeneracional, cooperatiu) i 
potenciarem l’adaptació de domicilis particulars i habitatges amb serveis per a les 
persones grans com alternativa a ingrés residencial.  

Potenciarem un pla per revertir locals buits com a habitatges adaptats per a persones 
amb discapacitat funcional.  

Instaurarem un programa específic de cessió del seu pis a l’Ajuntament per a lloguer 
social a canvi d’un recurs adaptat a les seves necessitats.  

Facilitarem la creació de cooperatives d'habitatges  per a persones grans.  

Mantindrem i ampliarem els serveis i els projectes de cura a les persones cuidadores, 
posarem en marxa un servei d’informació i atenció a persones cuidadores no 
professionals.  

Vetllar per un conveni col·lectiu d’atenció a la dependència per millorar les condicions 
a les persones que treballen en serveis d’atenció a domicili, residències, centres de dia 
i sociosanitaris. 

Crearem programes d’informació i acompanyament a l’adaptació en el procés de 
canvi de vida laboral activa a la de jubilació.  

Millorarem els criteris d’assignació i de qualitat, mecanismes de control i avaluació 
del Servei d’Atenció al Domiciliària; Servei de Teleassistència i Serveis d’Àpats a 
domicili i en companyia. 

Implantarem la Targeta Rosa.  
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Lluitarem contra el maltractament de les persones grans així com els estigmes i 
estereotips negatius vers les persones grans. 

Impulsarem campanyes específiques de comerç amic per les persones grans. 

 

3.4 LA CULTURA, DRETS I RECURSOS PER A TOTHOM 

Els i les socialistes de Ripollet entenem la cultura com la clau de volta per a la socialització 

i la independència de l’individu, com un dret i un valor públic que cal preservar i potenciar. 

Un dret recollit a la Constitució Espanyola i a l’Estatut; l’article 22.1 de l’Estatut de 

Catalunya de 2006 diu: “Totes les persones tenen dret a accedir en condicions d’igualtat 

a la cultura i al desenvolupament de llurs capacitats creatives individuals i col·lectives”.  

En aquest sentit queden clar per nosaltres els següents principis:  

 La cultura és un dret i un valor públic i la clau de volta per a la socialització i la 

independència de la ciutadania. Per tant, imprescindible incrementar-ne l’accés. 

 Les polítiques culturals són eines per a la cohesió i el foment de la convivència.  

 La cultura és un instrument pel desenvolupament econòmic, generadora de riquesa i 

d’ocupació, de competitivitat i d’oportunitats. I un factor d’atracció i dinamització 

del municipi.  

 Defensem la llengua com a element indispensable de la cohesió social i defugim del 

seu ús com a instrument polític exclusivista i divisori.  

  

OBJECTIU I MESURES  

Promoure polítiques de dinamització i desenvolupament cultural. 

Farem de l’aposta per la cultura un element central de la nostra política municipal per 

desplegar polítiques de democratització, desenvolupament, proximitat i cohesió. Per això 

impulsarem la creació d’una sala polivalent de cultura i farem una realitat el centre cívic 

del Barri de Tiana-Pont Vell. 
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Prioritzarem els drets culturals, la democratització i l’accés universal al coneixement i a 

les polítiques d’accés a la cultura: al consum, a la pràctica i a la creació culturals, 

incentivant els tallers i cursos al Centre Cultural. 

Desplegarem polítiques que afavoreixin l’increment del públic assistent, amb especial 

atenció a aquells que no formen part de la demanda cultural, fent un esforç per arribar a 

nous ciutadans i ciutadanes.  

Repensarem el paper i la funció del patronat de cultura, amb nous models de participació i 

consensuat amb els actors culturals, com seria la creació del Consell de Cultura. 

Desenvoluparem una política municipal d'acords i convenis de col·laboració amb entitats i 

associacions culturals que treballen per fomentar la cultura tradicional i popular al nostre 

municipi, per exemple crearem un festival anual de la música pròpia de Ripollet, on poder 

convidar a d’altres entitats i associacions culturals del nostre entorn, també impulsarem 

la creació de la festa multicultural al carrer, recuperarem la mostra gastronòmica, 

promourem un concurs de pintura ràpida, etc.; amb aquestes accions donarem a conèixer 

a Ripollet a tota Catalunya.  

Millorarem la visibilitat de la cultura als mitjans de comunicació locals garantint la 

presència constant de la programació cultural i espais que fomentin la creació, la formació 

i el consum de la cultura: premsa local, ràdio i Internet.  

Identificarem i analitzarem la realitat de Ripollet en termes de capacitat de talent, 

creació i innovació i facilitarem el suport logístic necessari pel seu desenvolupament. En 

aquest sentit ajudarem a les entitats a fer realitat els seus projectes i els acompanyarem.  

Farem un arxiu municipal digne per Ripollet dotat dels recursos i espai suficients per 

que el conjunt de la ciutadania i pugui accedir de forma fàcil i realitzar les consultes que 

consideri. 

Donarem suport de forma específica per ajudar i difondre arreu aquelles activitats 

realitzades per entitats que potencialment per la seva singularitat poden portar el 

nom de Ripollet arreu. 

Cercarem i farem realitat la disposició de nous espais per les activitats socials i 

culturals que desenvolupen les nostres entitats. Crearem una sala d’exposicions 

suficientment ample i polivalent per encabir qualsevol exposició de forma diàfana. 
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Revisarem i potenciarem el CIP per que sigui un lloc de referència pel coneixement 

històric de la vila. Reestructurarem els espais actuals per facilitar una major 

polivalència dels mateixos.  

Exigir a la Generalitat i les Diputacions un major suport a les nostres polítiques 

culturals de proximitat que plantegen des del nostre municipi. 

Demanarem al Govern de la Generalitat i les Diputacions treballar en xarxa i amb lleialtat 

envers al nostre ajuntament, per impulsar la cooperació entre equipaments i l’accés als 

productes culturals arreu del municipi en el marc d’un sistema cultural integral i accessible 

a tots els ciutadans i totes les ciutadanes de Ripollet.  

Impulsarem el desplegament del Pla d’Equipaments Culturals de Catalunya, entès com un 

pla d’inversions acordat entre el Govern, altres administracions i els ajuntaments, (que 

són els titulars dels equipaments) per tal de renovar i modernitzar el parc d’equipaments 

actual i crear-ne de nous, d’acord amb un mapa que planifiqui i estableixi les necessitats i 

les prioritats, elaborat amb la nostra complicitat.  

Exigirem al Govern de la Generalitat el desplegament, concertadament amb 

l’administració local, de les estratègies que optimitzin l’ús comunitari dels equipaments, a 

partir de la creació de circuits que afavoreixin la circulació de productes culturals i a 

partir del desenvolupament de les xarxes temàtiques d’equipaments.  

 

3.4.1 LA MULTICULTURALITAT SUMA. 

Vivim en una societat globalitzada on més que mai hi ha intercanvi cultural i fluxos 
migratoris, i com no Ripollet viu també aquest creixement de persones nouvingudes. 
Això suposa que convivim amb persones que provenen de diferents països del món, la 
qual cosa ens ofereix l’oportunitat de conèixer diversitat de cultures, llengües, valors, 
etc. Tot això està generant nous contextos multiculturals que poden ser potencialment 
enriquidors, si aprofitem per sumar i treballar la interacció social des d’un punt de vista 
inclusiu.  

Cal tenir en compte que compartim totes les àrees de la nostra vida quotidiana de veïnat: 
escola, feina, comerç, participació social...Per tant, des dels socialistes de Ripollet 
apostem per promoure una millora organitzativa i estructural de la immigració que hem 
rebut i rebrem. 

OBJECTIU I MESURES  
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Promoure la inserció social de les persones nouvingudes i les seves famílies. 

Abordarem aquest punt des de l’atenció a les necessitats bàsiques i una millora en 
l’accés als recursos locals. Així pretenem afavorir una intervenció integral, facilitar la 
promoció i defensa dels drets i llibertats de la població migrant. 

Dins de la figura del regidor/a de barri realitzaríem la detecció de necessitats 
mitjançant la interlocució amb els representants veïnals, pel que faria més a aspectes 
de convivència i/o mediació comunitària. 

Per l’accés a recursos bàsics el contacte seria amb les escoles i serveis socials, que ja 
s’encarreguen de rebre aquestes demandes de manera normalitzada. 

Estudiarem l’obertura d’un servei municipal que s’encarregui de: 

 Programes de servei i assessorament sobre estrangeria. 

 Assessorament tècnic als emprenedors/es nousvinguts. 

 Espai de col·laboració ciutadana, on persones de diferents cultures (autòctona i 

estrangera) es puguin trobar per ajudar-se, coneixes  i organitzar diferents 

activitats culturals. 

3.5 ESPORT PER LA INCLUSIÓ, LA SALUT, LA CONVIVÈNCIA I LA 

PARTICIPACIÓ 

L’Esport a Ripollet passa per greus problemes econòmics i organitzatius, en tant que en 
els darrers anys, la gestió en matèria esportiva ha estat incompetent i ineficient amb 
menys inversió pública, menys ajudes a la pràctica esportiva, especialment a l’esport de 
base, i una forta burocratització que ha posat en perill gran part del teixit associatiu 
esportiu. 

No s’ha realitzat cap pla d’inversió per a instal·lacions esportives (es va fer una 
convocatòria on pràcticament no hi havia recursos).  

A Ripollet hem de potenciar l’organització d’esdeveniments esportius com a part d’una 
estratègia d’identificació no sols amb la marca d’esport per part de la ciutat 
organitzadora, sinó també per factors associats amb hàbits saludables, i alhora com a 
elements de promoció d’activitat esportiva. 

Hem de deixar clar que entenem l’esport com a una política transversal municipalista, 
en la què els i les Socialistes sempre hem estat innovadors, desenvolupant polítiques 
públiques esportives integradores veritables motors de promoció econòmica i cohesió 
social, perquè la seva pràctica i difusió suposa 5 valors afegits pel món local: 

 Un factor socialitzador i educatiu: generador de models socials; com a factor 

d’integració, com a eina generadora de valors.  
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 Un factor per a la salut de la ciutadania: entendre la perspectiva corporal i 

psicològica des de la vessant holística.  

 Una activitat amb fort impacte en l’economia, en la producció de llocs de treball 

i en potencial estalvi en despesa sanitària.  

 Una política que ha de servir per promocionar els nostres pobles o ciutats, no 

sols econòmicament des del punt de vista comercial i turístic, sinó també com a 

pol d’atracció de ciutadania jove que es vulguin reinstal·lar-se i trobin la 

potenciació de l’esport local com un factor més que els faci decidir per residir a 

Ripollet.  

 Les entitats i clubs esportius, amb el seu treball voluntari, representen un dels 

pals de pallers de la cohesió i integració de persones en la pràctica esportiva 

del nostre poble. 

En base aquests valors afegits, desenvolupem les nostres propostes esportives 
municipals. 

OBJECTIU I MESURES 

Promoure pobles i ciutats que vetllen per una pràctica esportiva saludable i que treballa 

per la inclusió i la igualtat d’oportunitats.  

Implementarem programes que promoguin un estil de vida saludable i actiu, 
especialment per reduir el sobrepès i tots els problemes derivats d’ un estil de vida 
sedentari.  

Treballarem perquè Ripollet, aprofitant l’espai públic (places, carrers, parcs), tingui 
grans espais de pràctica físico-esportiva senyalitzant itineraris saludables urbans 
que es puguin realitzar caminant, corrent o amb bicicleta. 

Desenvoluparem el programa de “La recepta Esportiva” vinculant els centres d’atenció 
primària amb l’oferta esportiva municipal mitjançant la figura del tècnic esportiu, que 
serà qui faci aquesta prescripció vinculant-lo al circuit sanitari.  

Facilitarem l'accés a la pràctica esportiva de les persones amb una situació 
econòmica més desfavorida, els programes d’ajuts socials són importants de cara a què 
no hi hagi fractura social en l’àmbit esportiu, especialment en edat escolar i juvenil.  

Crearem un espai lúdic de dilluns a divendres perquè les famílies que vulguin 
practicar esport, puguin deixar als seus fills en acollida pensant en la conciliació 
familiar. 

A Ripollet aprofitant que tenim la llera del Riu Ripoll, farem un circuit circular, 
correctament assenyalat amb cartells i punts quilomètrics, amb diferents itineraris per 
connectar les diferents zones verdes del poble, com son el Camí de la Serra o el Parc 
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dels Pinetons, per fer caminant, corrent o en bici. Dignificarem el recorregut actual 
amb més llums, papereres i bancs, zones d’esbarjo infantil i per a la gent gran. 

També  hem d’aprofitar que els itineraris ens connecten amb diferents poblacions, per 
això ens comprometem a allargar aquests itineraris. 

Repensarem els actuals CARRILS BICIS. Fent-los passar per noves zones de Ripollet i 
menys perilloses que els actuals. 

Fomentarem l`ESPORT ESCOLAR, millorant l’actual model per donar cabuda a nous 
esports i així mes participació. 

Potenciar l’associacionisme esportiu i la projecció de pobles i ciutats a partir dels 

esdeveniments. 

Donarem suport a les entitats esportives, des del punt de vista tècnic i econòmic 
per tal d’afrontar amb rigor els reptes normatius i legislatius que envolten el Món 
de l’Esport, especialment en l’àmbit formatiu, laboral, fiscal i de recerca de patrocini. 

Reforçarem les polítiques per implicar a la pràctica esportiva els diferents agents i 
grups d’interès presents a l'escola i la comunitat educativa, als entorns dels joves i de 
persones grans. 

Becarem el curs del Monitor Poliesportiu per obtenir el títol del CIATE (titulació 
mínima de voluntari per exercir de monitor d’esport escolar) als menors que es graduen 
i hagin fet esport reglat durant el curs. 

Establirem referents esportius municipals associats a un esport concret amb 
l’objectiu de potenciar la cooperació pública privada, i que a la vegada ajudi a fer 
emergir el reconeixement de l’esport com a sector econòmic de Ripollet. 

Potenciarem l’organització d’esdeveniments esportius com a part d’una estratègia 
d’identificació no sols amb la marca d’esport per part de Ripollet, sinó també per 
factors associats amb hàbits saludables, i alhora com a elements de promoció d’activitat 
esportiva.  

Facilitarem l’accessibilitat d’espais esportius del poble per a persones amb 
discapacitats per tal de potenciar l’esport inclusiu adaptat i, per tant, assolir que la 
pràctica esportiva als municipis estigui a l’abast de tota la seva ciutadania.  

Desenvoluparem un Nou Mapa de Millora de les Instal·lacions Esportives a Ripollet 

En aquest aspecte els Socialistes de Ripollet, creiem que les instal·lacions esportives 
actuals, s’han de RENOVAR, ACTUALITZAR i s’hi cal fer de NOVES i, per això, ens 
comprometem: 
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Reforma integral del poliesportiu: 

Fent un nou Gimnàs a una zona diferent de l’actual ubicació, més gran, amb més llum 
natural i millor accessibilitat. 

Nous vestuaris i dutxes, a una ubicació diferent de l’actual, dignificant l’espai amb la 
creació de vestuaris per a famílies.  

Nova zona d’aigües a la piscina coberta, aprofitant el canvi d’ubicació dels vestuaris 
actuals. 

A la piscina descoberta, hem de trobar entre tots una solució eficient, per poder-la 
utilitzar més mesos a l`any. En aquest aspecte estudiarem ampliar l’horari d’utilització 
dels mesos en que es pot nadar amb neoprè, i a l’estiu l’horari d’utilització per a nadar 
abans i després de l’ús lúdic. 

Estudiarem la viabilitat econòmica per fer una nova pista d’atletisme de 400m i amb 
tartan. 

Creació de quatre noves pistes de pàdel, amb un estudi per combinar l’ús lúdic i de 
competició. 

Millora de les actuals pistes de tenis, amb un enllumenat nou i més eficient. 

Nou espai pel tenis taula Ripollet. Creiem que en l’actualitat, és l’entitat que pitjor 
ubicació té de totes, per això ens comprometrem a trobar un lloc idoni per a ells. 

Nou espai per a entitats al Poliesportiu, més gran i amb una zona polivalent per a 
compartir entre totes com a possible seu social o club social. 

Ampliació dels horaris del poliesportiu, com per exemple: 

 Instal·lacions amb l’obertura de la piscina coberta els diumenges matí en la seva 

totalitat. 

 Activitats dirigides i cursets de natació els dissabtes al matí. 

 

Reforma del pavelló Joan Creus 

Farem una reforma del pavelló Joan Creus, adequant les instal·lacions amb nous 
vestuaris, serveis i amb nou parquet. 

Farem un nou bar al Camp de Fútbol de Ripollet. 

Millorarem els vestuaris del Camp de Fútbol del Industrial. 

Reforma del espai de voleibol platja del carrer Magallanes 
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Li donarem vida a aquesta pista, ja que actualment està en desús, millorant el seu entorn 
i fent una tanca de seguretat. 

Facilitarem l’accés a la practica esportiva a persones en situació econòmica 
desfavorida. 

Creiem que l’esport és vida i, per això, ha d’estar a l’abast de tothom, independentment 
de la seva situació econòmica, per aquest motiu ens comprometen a facilitar l’esport 
per a tothom, amb una revisió de quotes a les persones més desfavorides. 

Intensificarem la participació de les dones a la pràctica esportiva. 

Són les dones les que més temps passen amb els infants, per això ens comprometen a 
crear un espai de canguratge al poliesportiu municipal, per a què a tothom i, 
especialment, les dones tinguin l’opció de conciliar vida familiar i esport. 

Suport a entitats esportives 

Avui en dia a Ripollet tenim molts equips de diferents esports, que mica en mica van 
aconseguint fites importants en les seves categories, tots amb moltes necessitats 
econòmiques, que no sempre l’Ajuntament pot assumir. Per això ens comprometen a 
crear la FUNDACIÓ DE L’ESPORT , per aconseguir recursos econòmics a través de 
patrocinadors. 

També creiem que aquestes entitats esportives necessiten un reconeixement a nivell 
de ciutat, per valorar la feina que fan durant tot l’any, i no hi ha millor lloc a on fer 
aquest reconeixent, que a la NIT DE L’ESPORT, un lloc a on poder aglutinar a tot l’esport 
de Ripollet. 

Promoció de la ciutat a través de l’esport 

Creiem que les entitats esportives de Ripollet són molt importants per la imatge de 
Ripollet, al cap i a la fi, són les que s’encarreguen de portar el nom de la ciutat cada cap 
de setmana arreu de Catalunya i Espanya. 

Per això hem de fer esdeveniments esportius que donin una imatge renovada de ciutat. 
Hem d’aspirar a portar campionats de diferents esports, hem de poder aspirar a ser 
seu final. Però la majoria de vegades aquestes decisions no estan a la mà dels 
Ajuntaments. El que si està a l’abast dels Ajuntaments, es poder organitzar diferents 
proves esportives, per això ens comprometem a reforçar les actuals que organitzen les 
diferents entitats, i a crear de noves com poden ser la MITJA MARATÓ, una prova que 
amb la col·laboració de diferents municipis del voltant, pot fer de Ripollet una prova 
diferent amb molts al·licients. 
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3.6 CONVIVÈNCIA I CIVISME PER UNA SOCIETAT MÉS JUSTA I IGUALITÀRIA 

Les transformacions socials que ha experimentat el territori de Catalunya en els 
darrers anys han modificat les condicions socials, el paisatge humà i les pautes de 
relació entre la ciutadania, fent necessari renovar la mirada sobre molts dels aspectes 
que conformen les polítiques públiques en matèria de convivència a pobles i ciutats. 

La convivència és tant l’acció de conviure com la relació entre els que conviuen. És un 
procés dinàmic i canviant de les relacions socials que inclou les relacions harmonioses 
però també el conflicte entre diversos punts de vista i valors. 

El model urbanístic de ciutat mediterrània, multifuncional, amb uns carrers diversos, 
és un model de ciutat socialment inclusiva. Per això, entenem que hem d’aplicar a les 
polítiques de tractament de l’espai públic, la convivència i seguretat efectives. 

Els pobles i ciutats son un marc de referència per a totes les persones que hi viuen, 
comporta uns drets i unes obligacions amb un mateix i respecte als altres. Requereixen 
un compromís per part d’administracions, entitats i ciutadania a la recerca d’una 
convivència que permeti que tant els carrers i places així com l’espai privat siguin un 
punt de trobada i no d’exclusió. 

L’existència d'espais públics, la dotació d'equipaments, la concentració de grups de 
ciutadans amb necessitats especials –aspectes lligats a l'accessibilitat– són altres 
factors que ajuden a ampliar el ventall de greuges d'unes zones respecte d'altres. La 
ciutadania que viu en els barris i pobles més infradotats pel que fa a l’espai públic té 
problemes de cohesió social.  

En la reactivació de l'espai públic ha d’existir el compromís de tots els actors que 
reclamen el dret a la seva lliure utilització, per protegir els parcs i zones verdes d'acord 
amb els principis de d’un model sostenible i resilent, per crear vies per a una mobilitat 
intel·ligent basada en l’ús de les bicicletes i el propi espai per a vianants, per desafiar 
la construcció de nous edificis que perjudiquin la qualitat de l'espai públic i la vida 
quotidiana.  

Però l’espai públic, més enllà de la dimensió urbana, es refereix també al lloc simbòlic 
de les llibertats civils: llibertat d'expressió, de paraula, de comunicació. L'espai públic 
és, doncs, representat bàsicament en els barris, una noció fonamental per entendre els 
nous reptes de governança a la ciutat i el seu valor en el procés de construcció de la 
ciutat metropolitana del present i futur. 

OBJECTIU I MESURES  

Ordenarem l’espai públic en tant que espai de mobilitat, per evitar el conflicte entre 
el vianant i els diferents modes de transport, concebent l’espai públic també com a espai 
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creador, generador de sinèrgies, de coneixement de cultura. És per això que el seu 
manteniment ha de ser equànime i equitatiu. 

Impulsarem una política de protecció de la vorera, tenint cura del compliment de les 
ordenances de la via pública. La vorera serveix per a la mobilitat a peu, per la conversa, 
per la trobada. 

Farem la reordenació de la zona dels horts del riu Ripoll i posarem il·luminació al camí 
del riu. 

Analitzarem la viabilitat d’instal·lar plaques solars als edificis públics. 

Instal·laren més preses de corrent pels vehicles elèctrics. 

Promourem campanyes de sensibilització que fomentin el respecte entre els homes 
i els animals combatent l’abandó d'animals de companyia, promovent actuacions 
conjuntes amb les associacions i entitats dedicades a la protecció dels animals i enfortir 
la formació d'equips d'agents de l'autoritat municipal especialitzats en la recollida 
d'animals exòtics, el maltractament i la venda il·legal d'animals en general. 

Farem un pipican a la zona del polígon industrial Cadesbank i revisarem la ubicació dels 
pipicans actuals i farem un correcan a la zona de pinetons. 

Proposem un sistema d'identificació de les caques dels gossos mitjançant l'ADN dels 
gossos i sancions per als infractors. 

Els nostres parcs i jardins tindran un manteniment preventiu i de millora, regarem els 
nostres parcs a l'estiu, seguint un criteri d'estalvi  d'aigua i d'eficiència i farem la poda 
del arbres quan toqui. 

Millorarem els parcs de Ripollet amb noves instal·lacions pels més petits i amb parcs 
més moderns i agraïts urbanísticament. Tots els parc de Ripollet sense excepció tindran 
millores. 

Enfortirem la percepció de la ciutadania de viure en una ciutat segura, confortable 
i tranquil·la, reforçant el sentiment de pertinença dels mateixos, treballant per a la 
millora de les seves relacions socials. 

Atendrem i participarem en la prevenció i resolució de conflictes de la comunitat en 
contacte amb el teixit associatiu i les persones. 

Revisarem el model de recollida i l'actualitzarem si trobem mètodes més efectius i 
revisarem l'acord a l'Ecoparc 2 per tal d'aconseguir més recursos econòmics per 
Ripollet. 
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3.7  POLITIQUES DE JOVENTUT 

És un punt que no tots els partits polítics porten al seu programa electoral i la nostra 

pregunta és, perquè?  

Des del PSC de Ripollet creiem que la inversió en els nostres joves és el començament 

de tot; treball, educació, cultura, temps lliure, etc.  

No podem deixar de banda a la joventut com un "ésser social" del qual només es veuen 

joves que només busquen festa; diversos partits ho pensen, però el PSC de Ripollet diu 

rotundament NO.  

No podem admetre i donar per fet aquest estereotip en el qual el joves els és indiferent 

la política i una suposada participació, per la qual cosa, creiem que han de tenir el seu 

espai al poble on a part de passar-ho bé, es busqui la interacció entre joves , aprenguin 

l’un de l'altre, participin en les festivitats del poble, creien les seves pròpies festes o 

dies assenyalats, etc.  

La història de Ripollet encara es continua escrivint i ells i elles són els encarregats, per 

això, diem SI a cuidar la nostra joventut i SI a potenciar i ampliar totes les facetes 

que ofereix l'Ajuntament sobre aquest col·lectiu.  

OBJECTIU I MESURES 

Treballarem per donar rellevància al jovent de Ripollet 

En primer lloc, recuperarem i renovarem el Pla de Joventut Local. En tant que aquesta 

és la planificació estratègica per poder detectar i conèixer quines són les n necessitats, 

opinions, demandes, queixes, etc., dels nostres joves. 

Per tant, pren especial rellevància dinamitzar el PIJ (Punt Informatiu Juvenil) i PIDCES 

(Punt d’informació descentralitzada als centre d’educació secundària). Molts dels 

nostres joves no coneixen que són serveis pensats i creats per ells i elles. 

Altre element a tenir en compte seria contactar amb aquelles entitats que participen 

els nostres joves, perquè mitjançant aquestes activitats ajuden a dinamitzar i mantenir 

el teixit social i associatiu del nostre poble com ara les que intervenen en l’àmbit del 

lleure, la música, el voluntariat, etc. 

Com també aprofitar la sensibilització i activisme que mostra la joventut per 

transformar la realitat social en termes de gènere, medi ambient, cultura, etc., que es 

podrien vehicular  mitjançant tallers, campanyes de sensibilització o accions directes 
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com ara la creació d'un concurs "el talent de Ripollet" on el premi serà un concert / 

actuació propi a Ripollet.  

 

Buscarem un recinte on constituir un espai d'oci nocturn pels nostres joves, on no es 

creien conflictes amb els veïns, on sigui segur ser-hi mitjançant seguretat privada i la 

policia municipal. I alhora, atraure persones de fora del nostre municipi perquè puguin 

gaudir a Ripollet.  

Impulsar la creació de tornejos d’Esports (FIFA, Fornite, etc.) On els nostres joves 

puguin passar una bona estona i així atraure gent de municipis propers que vulguin 

participar-hi.  

Crearem l’ "assemblea juvenil" que estarà configurada per representants de cada 

institut elegits pels estudiants democràticament. Es reuniran semestralment amb el 

regidor de joventut i exposaran totes les seves preocupacions, necessitats i propostes 

de cara a la joventut.  

Fomentar tallers o xerrades als instituts sobre l'educació sexual igualitària.  

Atenció i programes especialitzats per a la reinserció de persones que han consumit o 

consumeixen algun estupefaent.  

Promourem l'ocupació per a joves.  

Crear polítiques fiscals que ajudin a l'emancipació econòmica i d'habitatge dels joves 

respecte als seus pares. 
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Els grans reptes de  Ripollet no solament han d’implicar el territori. És impossible 
construir un Ripollet més just, democràtic, socialment avançat i igualitari sense la 
concurrència i presència activa de l'Ajuntament i la pròpia ciutadania. 

Es per això que tenim dos grans objectius per al proper mandat municipal: 

Definir una nova estratègia de democràcia als municipis. 

Proposem avançar en un  model de governança descentralitzat, col·laboratiu, 
cooperatiu, interactiu i innovador. La força de la innovació ha d’estar present en totes 
les nostres accions, però cal centrar-les en la relació i interacció amb la ciutadania. I 
això ho sabem fer, perquè ho hem fet durant els 40 anys de democràcia municipal. 

Per avançar cal un Ripollet equilibrat.  

4.1  EDUCACIÓ PER LA INCLUSIÓ I LA TRANSFORMACIÓ SOCIAL 

Pels socialistes l’educació a Ripollet és molt important, creiem que és un dels pilars a on 
s’ha de sostenir l’obra de govern. 

Aquests quatre anys a Ripollet ens deixen un sabor amarg amb l’educació al municipi. 
Hem de lluitar per una ESCOLA PÚBLICA DE QUALITAT. 

Estem molt contents per què s’han aconseguit Les Escoles Instituts de Pinetons i 
Martinet, però creiem que queda molta feina per fer.  

OBJECTIU I MESURES 

Fer un nou Pla Educatiu Local, ja que l’actual està obsolet des del 2018. Fer-ho amb 
consens amb tota la comunitat educativa i amb la voluntat de desenvolupar-lo en la seva 
totalitat. 

Ens comprometem a impulsar els 2 Instituts Escola de Ripollet. En el cas concret de 
l’edifici on anirà temporalment el Institut dels Pinetons, serà més endavant un espai 
cultural polivalent. 

Ens comprometem a convocar el Consell Escolar Municipal amb la regularitat que dicta 
el reglament, és a dir, una vegada cada tres mesos.  

Creació del Consell escolar d’Infants i Joves. La participació per nosaltres és molt 
important i volem saber que pensen els protagonistes de l’educació de primera mà. 

Lluitarem per una baixada de ràtios, tant a primària com a secundària, per no perdre 
cap línia a Ripollet. 
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Tornarem a reclamar tantes vegades com faci falta a la Generalitat, el deute de les 
Escoles Bressol. 

Una de les primeres mesures que farem si governem, serà un estudi exhaustiu de l’estat 
de les instal·lacions escolars, per fer un pla de manteniment programat i de millora, 
consensuat amb la Comunitat educativa. 

Treballarem per tenir una comunicació fluida amb la Comunitat Educativa ( direccions, 
Afi`s, Afas, Ampes i Plataforma d’Ampes) 

Revisarem el actual model de Casal d’estiu, per fer-ho més equitatiu i que tothom tingui 
les mateixes oportunitats. 

Creiem en una Escola Pública que fomenti la igualtat d’oportunitats i, per això, 
treballarem en la Socialització de Llibres a tot el municipi, de manera conjunta amb la 
Comunitat educativa. 

Farem una Xarxa de Camins Escolars a Ripollet, amb itineraris marcats al terra, segurs 
i néts. 

Ens comprometem a desenvolupar el projecte de Patis Oberts. Creiem que a Ripollet és 
molt important l’utilització de les instal·lacions esportives i d’oci i, per aquest motiu 
farem un projecte conjunt amb la regidoria d’esports. 

Treballarem per reubicar l’escola d’adults. 

 

4.2  INFRAESTRUCTURES I URBANISME 

CONSTRUINT UN TERRITORI PEL DESENVOLUPAMENT SOSTENIBLE I 

INCLUSIU 

Ripollet  està ubicat en l'entorn B-30 .  La seva prosperitat també depèn de les seves 
infraestructures i hem de treballar perquè es desenvolupin per facilitar el creixement 
de l’economia de Ripollet 

Hem de defensar per aquest motiu el treball en xarxa i la necessària sinergia entre 
totes les administracions publiques. 

 

OBJECTIU I MESURES 

Per la modernització de les infraestructures a Ripollet  
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Exigirem a l’Estat, sense més demores, el compliment dels compromisos d’inversió i 
a la Generalitat de Catalunya una gestió més eficient del serveis transferits per 
resoldre el problema d’un servei ferroviari de Rodalies i Regionals deficitari arran d’un 
volum d’inversió clarament insuficient per millorar la seguretat, la fiabilitat i l’augment 
de les prestacions.  

Reclamarem la implementació de la T-Mobilitat, amb la màxima celeritat, per 
aconseguir un sistema tarifari més just i equitatiu del transport públic.  

Treballarem amb claredat per la mobilitat sostenible amb un model de mobilitat on es 
tendeixi a què en l’àmbit urbà la majoria dels desplaçaments es facin a peu o en bicicleta 
de manera còmoda i segura) i a què el vehicle privat (cotxe i moto) es reservi pels 
desplaçaments esporàdics, prioritzant les modalitats sostenibles (ús compartit, 
propietat compartida, vehicles elèctrics o híbrids, autònoms). 

Reclamarem per millorar les freqüències del Bus de Barcelona a Sabadell. 

Desenvoluparem un Pla Estratègic de la Bicicleta que fomenti la creació de xarxes 
pedalables a Ripollet   

Farem la Ronda Nord de Ripollet que connectarà l'entrada per Montcada amb el 
Camí de la Serra.  

 

UN URBANISME AMB ROSTRE HUMÀ 

Ripollet ha canviat de manera substancial en els darrers 40 anys. Aquest ha estat 
objecte d’importants intervencions que han dignificat el nostre municipi  i han elevat la 
qualitat de vida de la nostra ciutadania. Però els canvis econòmics, socials, culturals, 
tecnològics i ambientals plantegen nous reptes que cal desenvolupar en aquest territori, 
tant pel que fa als seus efectes com a la forma en què s’ha de fer front a aquestes 
noves problemàtiques. 

L’envelliment de les infraestructures, dels habitatges i de la mateixa població, la 
transformació de l’economia a escala global, el canvi climàtic, els nous models familiars, 
o el canvi sociològic profund en els hàbits de consum i relació, ens marquen un escenari 
nou, que es completa amb la necessitat d’adaptar i adequar els instruments de 
planificació urbanística a les noves realitats normatives i a la mateixa evolució del 
territori i, d’aquesta manera, millorar Ripollet  

És per això que esdevé necessari incorporar una nova visió, dinàmica i transversal de 
les actuacions que s'han de fer en matèria de planejament territorial i urbanístic, que 
permeti experimentar amb metodologies diverses i renovades que recullin el conjunt de 
circumstàncies del moment actual.  
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El territori, tal com mencionàvem, és on passen les coses, on es construeixen els 
habitatges, els equipaments, els espais públics, les activitats econòmiques, etc. i on es 
perceben avui dia els efectes més significatius de la nova realitat, com l’impacte del 
canvi climàtic, els reptes de convivència o de l’economia. Per tant, els projectes que es 
desenvolupen o planifiquen al territori no poden ser únicament instrumentals, sinó que 
han de tenir un caràcter més estratègic i una visió transversal. Així doncs, hem de 
repensar el fet territorial des de tres punts de vista: 

Des de la integració de les diverses disciplines que conflueixen en la definició i 
desenvolupament d’un territori (socials, econòmiques, mediambientals, tècniques,...). 

Des del tractament conjunt dels diferents àmbits i escales (carrer, barri, districtes, 
pobles, viles, municipis,...). 

Des de l’adaptabilitat dels processos de planificació del territori (combinació de plans 
sectorials amb plans directors, estratègics, operatius, comarcals, sectorials, 
municipals,...). 

També és important tenir en consideració el rol que tindran les ciutats en el futur com 
a actors econòmics, socials i culturals en un context global (l’any 2050 es calcula que 
entre el 60 % i el 70 % de la població mundial viurà en entorns urbans).  

L’agenda urbana ha evolucionat i les tecnologies vinculades principalment a les 
comunicacions ens permetran establir nous models de gestió urbana més eficients i 
sostenibles. 

Després d’una etapa (fins al començament de la crisi) on l’èmfasi s’ha posat en la millora 
de la urbanització, les infraestructures, els equipaments i els serveis urbans, caldrà 
centrar l’esforç en mantenir tot el patrimoni urbà acumulat. En aquest sentit, cal pensar 
en com es conserven les infraestructures i els equipaments que al llarg dels últims anys 
s’han construït i que suposen un patrimoni bàsic pel desenvolupament de serveis de 
qualitat i contribueixen d’una manera important a generar cohesió i qualitat de vida. No 
tindria cap lògica descuidar-los. Això ens porta a la necessitat de realitzar Programes 
de manteniment i regeneració sistemàtics, que hauran d’incloure la racionalització en 
clau ambiental dels edificis i els espais i equipaments urbans.  

L’urbanisme és, en aquest sentit, una eina per preveure i adaptar el territori urbà, per 
construir la ciutat, que és un projecte eminentment polític. En qualsevol circumstància, 
l’urbanisme municipal ha de liderar el procés continu de construcció de la ciutat com a 
espai col·lectiu, amb les exigències de millora continua de l’equitat, l’eficiència i la 
sostenibilitat que la societat actual reclama. En aquest sentit, el proper mandat és un 
bon moment per repensar determinades previsions i actuacions programades, introduint 
d’una manera decisiva el factor “lluita contra les desigualtats creixents” en les agendes 
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urbanes. Està clar que cal aprofitar el moment per adaptar tots el instruments de 
planejament i gestió a les noves necessitats, de les noves polítiques públiques.  

L’aturada de les polítiques urbanes expansives és una oportunitat per reflexionar sobre 
l’essència del que considerem des de l’esquerra que ha de ser la ciutat i de com ha 
d’estar ordenat el territori. La ciutat compacta (requereix una densitat mínima), 
diversa (no especialitzada), ben equipada (equipaments públics però també un espai 
públic de qualitat, zones verdes, comerç i oci), amb un bon transport públic i una bona 
salut mediambiental ha de ser el fonament d’unes bones condicions per afavorir la 
igualtat d’oportunitats i per augmentar el benestar de la seva ciutadania. Sobre aquesta 
base hem d’edificar una societat més democràtica i més justa.  

Tot això comporta una nova forma d’entendre la ciutat, amb més participació, amb 
transparència, amb cooperació públic – privada, aprofitant tots els recursos, i fent-la 
més sostenible i eficient. 

Hem d’assolir un Ripollet que tingui un creixement harmònic, equitatiu, eficaç i eficient, 
participatiu i respectuós  del medi ambient.  

OBJECTIUS I MESURES 

Exigir a la Generalitat una major atenció al caràcter divers de les necessitats del 

territori. 

Reclamarem que la revisió de la llei de territori respongui, sota un model consensuat 
amb els municipis, a les diferents necessitats de pobles i ciutats del país. 
 
Demanarem que els plans territorials es coordinin amb els plans sectorials adaptant-
se a l’evolució social, econòmica i tecnològica del país. 

Treballar intensament en la rehabilitació de barris per fer-los eficients i accessibles. 

Impulsarem plans de rehabilitació amb l’objectiu d’actualitzar els parcs d’habitatges. 
 
Promourem el manteniment i l’avaluació energètica dels edificis de forma continuada, 
i reforçarem la figura del tècnic de referència per a l’avaluació energètica i de 
manteniment de l’edifici. 
 
Impulsarem ajuts municipals per finançar polítiques de rehabilitació o actualització 
dels edificis industrials en la perspectiva de major eficiència energètica i 
transformació del paisatge urbà per fer-lo més adequat al model de ciutat que cerquem. 
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Incrementarem la presència pública mitjançant la identificació d’espais 
d’oportunitat (elements buits, posicions estratègiques) on l’Ajuntament pugui exercir 
opcions de compra i liderar les primeres transformacions. 
 
Escoltarem les necessitats i dinàmiques del mercat immobiliari i productiu per tal 
d'aprofitar impulsos i sinèrgies amb els diferents sectors apostant per l’equilibri i la 
reorganització dels espais en base a un procés de dinamització de les centralitats amb 
la participació dels operadors. 

Incentivar la ciutat compacta com a model sostenible.        

Potenciarem el model de ciutat compacta des del principi del màxim d'usos possibles 
amb el mínim consum d'energia i recursos. 
 
Actualitzarem els plans urbanístics per reequilibrar la proporció entre les funcions 
residencial i productiva. 
 
Impulsarem la millora dels polígons industrials per convertir-los en base d'activitat 
productiva i generadora d’ocupació dels territoris, facilitant la convivència amb els 
teixits residencials. 
 
Incrementarem la qualitat de l’espai públic integrant-lo en el seu context urbà, amb 
millores de mobilitat i connectivitat d’aquestes àrees. 
 
Potenciarem les centralitats per equilibrar els territoris del país.  
 
Reciclarem els espais transformats durant la dècada dels ’80 i ’90, tot afegint nous 
usos d’acord amb les noves activitats econòmiques emergents. 
 
Potenciarem nous espais de referència cívica vinculats al reciclatge d’infraestructures 
i a les noves oportunitats d’accessibilitat que es generin als barris i pobles del país. 
 
Treballarem conjuntament amb els organismes metropolitans corresponents o la 
Diputació per fer real la neteja total de la ribera del riu Ripoll i poder-lo destinar 
com a lloc d’esbarjo de la ciutadania i buscarem alternatives d’horts socials al usuaris 
actuals.    
 
Farem un Pla Especial pel centre de la ciutat, a on volem fer peatonals els Carrers del 
Sol i Dr. Figuerola i la urbanització del C/Nou. 
 
Promoure la construcció d’aparcament asfaltant el pàrking del C/ Sant Joan, zones del 
Vial de Riu Ripoll i C/ Padró. 
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Farem la reorganització del Carrer Balmes. 
 
Revisió de tots els pals de la Llum d'Endesa amb la voluntat de retirar-los de la via 
pública i soterrar les instal·lacions elèctriques. 
 
Creació de la figura de l'auditor de la via pública. 

Pla d’actuació Integral de millora al barri de Tiana Pont Vell: treballarem per reduir 
l’impacte de la autopista C58, millorarem la neteja, la il·luminació, la seguretat, 
impulsarem els comerços i millorarem els equipaments.  

 

4.3 LA PARTICIPACIÓ: UN COMPROMÍS ÈTIC PER MILLORAR LA DEMOCRÀCIA 

LOCAL. 

El model que defensa el PSC de Ripollet és el d’un govern local, representatiu, amb 

autoritat i capacitat per crear i gestionar els serveis que els ciutadans i ciutadanes volen 

i necessiten en cada moment. Aquest model,  desenvolupat al llarg d’aquests anys als 

municipis on ha governat el PSC, és el que ha portat a moltes ciutats i pobles catalans a un 

desenvolupament social i econòmic sense precedents en la història de Catalunya.  

OBJECTIU I MESURES 

Ens comprometem a governar des de la proximitat, liderant la gestió dels interessos 

públics locals, considerant les interdependències entre els agents socials i econòmics i la 

resta d’administracions públiques i fomentant el compromís actiu de la ciutadania.  I ho 

farem des del treball transversal i en xarxa i posant al servei d'aquests actors les eines 

necessàries per portar-lo a terme. La participació de la ciutadania i de les entitats i 

associacions en el futur de cadascun és la condició necessària per millorar la qualitat de la 

democràcia local. 

Enfortirem la qualitat democràtica del nostre municipi, promovent la transparència en la 

gestió de l’acció de govern, la creació del Regidor de barri, com a figura indispensable per 

conèixer més les necessitats de la ciutadania així com per defensar els deus drets a 

l'àmbit local, la publicitat, la rendició de comptes i la seva participació en la presa de 

decisions. 

Potenciarem l’e-administració, apropant la ciutadania i les empreses tant la informació d’allò 

que fa el seu Ajuntament com les gestions i tràmits més habituals. 
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Mantindrem els òrgans de participació actuals i reformularem l’organització dels Patronats 

per fer-los més participatius i més operatius. 

 

Ajudarem a les AAVV a desenvolupar-se i a tenir espais dignes per les seves activitats. 

4.4 ORGANITZACIÓ MUNICIPAL 

El fet que els contextos socials, culturals, econòmics, territorials i tecnològics estiguin 

experimentant canvis profunds ens porta a constatar que la societat d’avui i de demà 

esdevé més diversa i complexa, obrint l’espai a noves oportunitats i a nous reptes que 

afecten de ple al model de governança. 

L’augment del contacte amb la ciutadania, la potenciació de la proximitat, la facilitació 
dels canals d’informació i comunicació, la necessitat de millorar els sistemes 
d’informació sobre la base tecnològica, el repte d’eliminar els obstacles administratius 
que dificulten la promoció econòmica, les exigències de major participació per part de 
la ciutadania en aspectes concrets del funcionament de la ciutat, i molts altres 
aspectes, conformen un context concret al que cal afrontar amb propostes adequades 
i efectives. En síntesi aquest nou entorn requereix d’actuacions contundents que 
permetin un posicionament que afavoreixi el reforçament del nostre projecte de 
governança. 

El món local està travessant un període que requereix d’accions suport directe a les 
realitats que es troben. Els governs locals han estat fonamentals en la millora 
de les condicions de vida de la ciutadania de Catalunya en els últims 40 anys, i està 
prou demostrat que la proximitat ha estat un element clau en la recerca d’una major 
eficàcia en la prestació dels serveis i en el diàleg amb la ciutadania.  

També és fa necessària una major implicació i corresponsabilitat de la ciutadania, les 
entitats i les empreses, i amb un posicionament innovador del sector públic basat en 
major transparència, major participació, millor comunicació, regeneració democràtica 
demostrada i una escolta activa.  

Avui dia és fonamental liderar la gestió dels interessos públics locals amb una nova 
òptica. Les interdependències entre l’administració, la ciutadania, els agents socials i 
econòmics i la resta d’administracions públiques implica pensar i actuar sota nous 
paràmetres en la forma de governar els afers públics reconeixent la pluralitat d’actors 
en la construcció del projecte de ciutat.  

El model de governança que avui es requereix no és aliè, per altra banda, a la tradició 
experimentada a la nostra ciutat des de que el PSC governa pobles i ciutats ja que 
conforma un element fonamental en l’ADN progressista del nostre partit. És, per tant, 
una de les característiques que, amb els nostres principis i valors, defineixen millor el 
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nostre estil de lideratge democràtic, i esdevenen peces necessàries, complementàries 
i insubstituïbles en el bon govern de la ciutat que es basen en la transparència, la 
corresponsabilització, la descentralització, la desburocratització i la 
professionalització. 

Modernitzar per guanyar en transparència, credibilitat i millora en la qualitat dels 

serveis a la ciutadania. 

Una societat en canvi permanent reclama una administració de qualitat a l’alçada de les 
seves necessitats, amb capacitat d’innovació, àgil i diligent en la resposta. En aquest 
context la transparència és un objectiu fonamental a la pròpia naturalesa de l’acció 
pública i, de fet, ha estat sempre un principi inspirador de les normes de funcionament 
de les administracions democràtiques. La transparència implica millor administració i 
una ciutadania més i millor informada però alhora també suposa recursos i eines que la 
facin possible. La ciutadania té dret a ser informada d’allò que s’impulsa des dels 
diferents governs i és una obligació dels governs donar comptes de les seves decisions 
i de la seves actuacions. Cal buscar maneres que propiciïn la transparència i generar 
tècniques i recursos per a fer-ho possible.  

Ara correspon aprofundir encara més en la qualitat democràtica de la nostra gestió 
municipal per augmentar la complicitat i cooperació de les entitats civils i la ciutadania 
en general, incrementant eficiència i qualitat els serveis públics, enfortint el sentiment 
de pertinença i canalitzant amb fluïdesa les demandes ciutadanes. En aquest sentit 
l’organització ha de desenvolupar la seva eficiència, reduint els costos interns en favor 
de la disponibilitat de recursos per aplicar-los en serveis a la ciutadania. En paral·lel, el 
model de gestió organitzatiu ha de dotar-se d’uns instruments i uns nivells de 
capacitació professional que assegurin un desenvolupament sostenible dels serveis, 
garantint el seu alineament amb els objectius i un ús eficient dels recursos. És una línia 
de treball a mig termini que ens obligarà a reformular solucions tant en l’esfera política 
i de relació amb la ciutadania i els agents socials com organitzatives i metodològiques 
dins de la pròpia administració municipal. 

Els ajuntaments han vertebrat tradicionalment la seva organització al voltant del 
desenvolupament econòmic, l’ordenació del territori, els serveis a les persones i la 
sostenibilitat. El nou repte és donar respostes coordinades a problemes complexos. 

Un element clau en la construcció d’aquest nou paradigma d’actuació del govern municipal 
és l’articulació d’una manera de gestionar l’autoritat pública que sigui adequada a la nova 
estructura social. L’equilibri entre ciutadania i autoritat ha canviat i per això és 
imprescindible buscar fórmules que permetin l’exercici de la responsabilitat pública de 
forma compatible amb l’increment de les demandes i la fragmentació de les 
preferències. En aquest context hem d’aprofundir en els mecanismes d’interacció amb 
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la ciutadania i les entitats, on la participació i el model correlacional pren un paper 
fonamental. 

Ara correspon invertir i pal·liar les situacions d’iniquitat que ha provocat la crisi. El 
paradigma que ens hem d’autoexigir per aquest nou mandat és el de mantenir les 
despeses que possibilitin la reactivació econòmica i afavoreixin la cohesió i la 
convivència ciutadana. Per tant, és fonamental optimitzar els recursos, mantenir un 
nivell correcte en l’endeutament, invertir en projectes que redundin en beneficis de 
major abast per a la població i de màxima rendibilitat social i optimitzar i redimensionar 
recursos amb criteris d’estalvi, responsabilitat i austeritat. 

Hem de seguir millorant el sistema de captació de recursos mitjançant una major 
corresponsabilitat de la Generalitat de Catalunya en la garantia de la suficiència i 
l’autonomia financera dels municipis i per això promourem mesures per revisar la 
reglamentació dels impostos locals per dotar-los de més equitat i transparència.  

OBJECTIU I MESURES 

Promoure una nova manera de governar: participació democràtica, transparència i 

igualtat d’oportunitats. 

Promourem formes diverses i creixents de col·laboració, cooperació, coordinació i 
corresponsabilització entre els ajuntaments, la societat civil, els agents socials, les 
empreses i la ciutadania. Per a això el PSC de Ripollet farà una auditoria d’organització 
per ser més eficients i donar el millor servei possible als veïns i veïnes. 

Impulsarem la participació ciutadana amb estratègies de comunicació centrades en 
l’aplicació de les TIC, tot potenciant, també, els sistemes participatius i de consulta 
ciutadana basats en la xarxa digital. 

Farem una nova pàgina web municipal, més transparent, més objectiva i més accessible. 

Continuarem donant suport al moviment associatiu (cultural, veïnal, esportiu, 
educatiu,...) en aspectes de formació, assessorament, recolzament en materials i espais, 
etc., per tal de millorar les condicions de prestació dels serveis que realitzen a la 
comunitat. 

Ordenarem i millorarem els canals de participació ciutadana, normalitzant els 
mecanismes de democràcia directa com a mecanismes de debat públic d’idees i 
propostes, aprofitant la potencialitat de les noves tecnologies. Així mateix, 
replantejarem l’actual Oficina d’atenció a la ciutadania per fer-la més accessible i la 
possibilitat de ubicar-la a un espai més cèntric. 
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Crearem la figura del Regidor de barri i els Consells de barri per millorar la 

participació ciutadana. 

 

Donarem suport als processos de millora de les entitats del nostre poble per tal 
d’enfortir-les i potenciar-les perquè serveixin com a eines de vertebració de la societat 
civil, de transformació, d’espai de trobada i de relació de les persones. Des del PSC 
considerem que aquesta xarxa suposa un gran actiu de capital social que ha de ser 
valorat com un element fonamental en l’enfortiment del sistema democràtic. 

Implicarem al tercer sector en processos de prestació de serveis com a forma 
d’apoderament i corresponsabilitat de la societat civil en el territori. 

Promourem la participació en la planificació mitjançant els pressupostos participatius. 

Incorporarem la responsabilitat social com a pràctica que adequa i garanteix el 

compromís de les administracions a nous reptes que viuen avui dia les organitzacions en 

relació a la sostenibilitat la igualtat  d’oportunitats, el respecte a tots els col·lectius 

socials, etc. 

Impulsar un procés de regeneració democràtica i de demostració del nostre compromís 

ètic amb la gestió de la “res pública”. 

Impulsarem l’aplicació del codi ètic, amb projectes de reglaments específics que 
garanteixin un escrutini permanent de l’acció dels nostres regidors i regidores. 

Promourem un model de transparència més enllà de les normatives actuals que permeti 
visibilitzar permanentment l’acció de govern. 

Fomentarem un compromís de legalitat i bon ús dels recursos públics amb sistemes 
d’informació oberts i transparents sobre les implicacions legals i econòmiques de les 
decisions de govern. 

Potenciarem la carrera administrativa i la independència de la gestió de qualsevol 
sospita de dependència partidista de l’acció de govern, tant des de la responsabilitat 
de gestió com des de l’exercici de la funció d’oposició. 

Promourem sistemes d’avaluació permanents i de rendiment de comptes per tal 
d’informar de manera sistemàtica i rigorosa l’acció dels nostres governs locals amb 
criteris objectius i verificables.  

Fer una administració més eficient i propera a la ciutadania. 

Impulsarem el conjunt d’actuacions que treballin per a la simplificació de la tramitació 
tot posant la proximitat en el serveis a les persones i la reactivació econòmica com 



 

56 

 

a prioritats del procés de modernització administrativa, tal com s’ha fet en els 
centres de serveis socials i les oficines d'atenció ciutadana que, sense alterar la seva 
ubicació territorial i els criteris de proximitat a la ciutadania, ha tingut com a resultat 
l'aplicació de millores en els processos d'atenció. 

Accelerarem tots els processos vinculats a la implantació de l’administració digital per 
convertir-nos en una administració pionera en aquest àmbit.  

Farem realitat que la totalitat dels tràmits municipals es puguin realitzar des de 
qualsevol canal d’atenció (Internet, telefònic, correu i presencial) amb una cura i un 
esforç especial en l’atenció presencial al conjunt de centres municipals de la ciutat. 

Reorientarem el conjunt de serveis municipals, optimitzant i reformulant la seva 
forma de treballar i d’atendre a la ciutadania, per adaptar-se a les noves 
necessitats ciutadanes i de la societat civil emprenedora i proactiva. 

Adaptarem els horaris de les oficines i serveis d’atenció directa a la ciutadania per 
contribuir a la conciliació de la vida familiar, ciutadana i professional. 

Posarem en marxa un mecanisme obert, participatiu, clar, adaptat i viable, d’avaluació 
de les polítiques públiques exercides al llarg del mandat, que contribueixi a la 
implementació de millores i correccions de les ja executades. 

Enfortirem el paper del Tercer Sector (cooperatives, entitats i empreses socials 
sense afany de lucre) de la ciutat en la gestió de projectes impulsats des de 
l’Ajuntament. 

Descentralitzarem la presa de decisions en la gestió de tots els serveis municipals de 
proximitat per agilitzar l’atenció a la ciutadania, l’adjudicació de prestacions i serveis, 
i fer-la més adaptada a la realitat territorial a on s’exerceixi. 

Millorarem les fórmules de contractació, certificació d’entitats col·laboradores, 
seguiment i assegurament de la qualitat del servei prestat. Hem de garantir que els 
serveis subcontractats compleixin els estàndards de qualitat requerits, respecte a la 
prestació dels serveis com també en les condicions de treball dels seus treballadors i 
treballadores. 

Incrementarem els mecanismes de control intern que assegurin la qualitat del 
resultats i alertin ràpidament d’un funcionament anòmal de les tramitacions. 

Incorporarem la Responsabilitat Social com a pràctica que adequa i garanteix el 
compromís de les administracions a nous reptes que viuen avui dia les organitzacions en 
relació a la sostenibilitat, la igualtat d’oportunitats, el respecte a tots els col·lectius 
socials, etc.  
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Potenciarem la transversalitat dels processos i de la informació que els hi es 
requerida per facilitar l’accés cada cop més ràpid i fàcil als tràmits i als serveis, tot 
assegurant l’acompliment de la legalitat que protegeix els interessos de la resta de 
ciutadans i ciutadanes. 

 

4.5. FISCALITAT I HISENDA 

Volem un Ripollet on prevalgui la racionalització d'impostos, on aquesta racionalització 

vagi variant pels guanys / actiu que posseeix cada ciutadà, és a dir, com més es tingui, 

més es contribueix fiscalment. Volem i estem molt a favor de donar suport al canvi 

socioeconòmic sostenible, per tant, volem premiar els ciutadans que "contaminin" menys 

i / o incentivar els que no ho fan, mitjançant l'existència de descomptes fiscals com són 

una possible reducció de l'IBI o el descompte sobre l'impost de tracció mecànica. Volem 

un Ripollet fiscalment just per això des de les institucions públiques es combatrà el 

frau fiscal.  

OBJECTIU I MESURES 

Treballarem per aconseguir uns Impostos més equitatius amb les Rendes més Baixes. 

Crearem Bonificacions de l'IBI a les Vivendes més eficients. 

Revisarem les zones de l'IBI per tal d'ajustar-les a la realitat actual. 

Farem pagar més per l'IBI a les benzineres. 

Treballarem amb la Diputació de Barcelona i l'Àrea Metropolitana de Barcelona per 

aconseguir més recursos econòmics. 

Volem combatre les desigualtats socials perquè cap persona es pugui sentir 

discriminada. 

Implementarem la tarificació social. 

Estudiarem la creació d’una 'tarifa plana' que permetrà unificar tots els rebuts i 

fraccionar el pagament en diverses mensualitats. 

Implantarem la Fiscalitat verda. Menys contamines, menys pagues. 

Impuls d'un nou sistema de finançament local mitjançant la Llei d'Hisendes Locals que 

es regeixi pels principis de suficiència de recurs, equitat, autonomia i responsabilitat 

fiscal. 

 


